REGULAMIN
IX KONKURS TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY
„DRUGIE ŻYCIE ŚMIECI”
ORGANIZATORZY:
- MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W CHORZOWIE
PATRONAT MEDIALNY:
- portal „chorzowianin.pl”
I. CELE KONKURSU:
1.Stworzenie możliwości najszerszego udziału młodzieży utalentowanej i uzdolnionej
plastycznie w konfrontacji osiągnięć rówieśniczych.
2. Powszechna prezentacja dorobku dzieci i młodzieży.
3.Wymiana doświadczeń metodycznych i artystycznych nauczycieli i instruktorów
prowadzących zajęcia.
4. Poszerzanie wiedzy ekologicznej wśród dzieci i młodzieży.
II. TEMATYKA KONKURSU:
Tematyka konkursu związana jest z akcją „Sprzątania Świata”, w którą rokrocznie
we wrześniu włączają się dzieci i młodzież we wszystkich szkołach. Nadesłane prace
powinny przedstawiać budynki i budowle różnego rodzaju. Prace powinny być
wykonane z surowców odpadowych, zbędnych, wykorzystanych wtórnie.
III. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci przedszkolne w wieku od 5 do 6 lat,
uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów (z wyjątkiem gimnazjów plastycznych),
wychowankowie placówek wychowania pozaszkolnego, klubów i świetlic, oraz
uczestnicy pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć plastycznych.
2. Należy wykonać samodzielnie jedną lub kilka prac PRZESTRZENNYCH
z wykorzystaniem dowolnych materiałów odpadowych (prace mogą być wykonane
w parach ale osoby muszą być z tej samej kategorii wiekowej).
3. Wymiary prac nie mogą przekraczać 1 metra szerokości i 1 metra wysokości.
4.Opis pracy, który jest dołączony w załączniku należy czytelnie wypełnić
DRUKOWANYMI LITERAMI i umieścić na spodzie pracy lub trwale związać
z eksponatem.
5. Do konkursu nie mogą być zgłaszane prace prezentowane i ewentualnie nagradzane
w innych konkursach.
6. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania
nie będą brane pod uwagę. Praca musi być TRWAŁA!

IV. TERMINY:
1. Prace wykonane zgodnie z regulaminem należy przekazać lub przesłać
w opakowaniu zapewniającym bezpieczne dotarcie przesyłki do dnia
18 października 2013r. na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Lompy 13
41-500 Chorzów
2. Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się 30 października 2013r.
o godz. 13.00. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu, odrębnym
pismem (fax, e-mail) lub telefonicznie.
V. NAGRODY
1.Komisja powołana przez organizatorów składająca się z artystów plastyków
ekologów i przedstawicieli sponsorów dokona oceny prac przyznając nagrody
i kwalifikując prace do wystawy w następujących kategoriach wiekowych:
a) od lat 5 do 6
b) od lat 7 do 9
c) od lat 10 do 12
d) od lat 13 do 16
2. Organizatorzy konkursu przewidują dla autorów nagrodzonych prac nagrody
rzeczowe oraz dyplomy. Ponadto przewiduje się udział autorów najciekawszych prac
i ich nauczycieli (instruktorów) w uroczystym otwarciu wystawy.
VI. UWAGI KOŃCOWE:
1. Prace powinny być wykonane pod nadzorem nauczyciela/instruktora,
samodzielnie przez dzieci i młodzież.
2. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
do przetwarzania danych osobowych do celów organizacyjnych i promocyjnych
imprezy.
3. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania
prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
4. Prace niezakwalifikowane do wystawy pokonkursowej przechodzą na własność
organizatorów.
5. Ewentualny zwrot nagrodzonych prac nastąpi na prośbę autora lub opiekuna
do tygodnia po zakończeniu wystawy w MDK.

