Konkurs zorganizowany w ramach
współpracy transgranicznej
pomiędzy miastami

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny
dla dzieci i młodzieży
z województwa podkarpackiego (Polska)
i kraju preszowskiego (Słowacja)

Vranov nad Top’lou i Rzeszowem

NASI SĄSIEDZI
„MÓJ ZIELONY ŚWIAT”
Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Osmeckiego 51
35-506 Rzeszów
Tel/fax. 17 748 38 91
e-mail: imprezy@mdk.erzeszow.pl
organizacja@mdk.erzeszow.pl

Rzeszów 2018

 Wymiary prac nie mogą przekraczać wymiarów 70x100 cm
 Prace należy nadsyłać bez oprawy passe-partout.
 Praca nadesłana na konkurs jest wytworem działań autora. Nauczyciel pełni
rolę tylko instruktora.
 Na odwrocie pracy należy umieścić informację wg wzoru i wypełnić
pismem drukowanym:

MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY
„NASI SĄSIEDZI – MÓJ ZIELONY ŚWIAT”
1. Organizator:
Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie
2. Cel główny:
Nawiązywanie i umacnianie kontaktów oraz współpracy międzynarodowej
poprzez kulturę i sztukę.
3. Cele szczegółowe:
 utrwalenie pozytywnych związków i wzajemnych sympatii pomiędzy
Słowakami i Polakami zamieszkującymi sąsiadujące ze sobą regiony,
 pokazywanie perspektyw rozwoju i współpracy w kontekście
członkostwa w Unii Europejskiej,
 rozwijanie wyobraźni i uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży
 kształtowanie wyobraźni i ekspresji twórczej dzieci i młodzieży.
4. Terminy
 Termin nadsyłania prac upływa 14 marca 2018 r. (decyduje data stempla
pocztowego)
 O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni odrębnym pismem
 Podsumowanie konkursu i otwarcie wystawy odbędzie się początkiem
kwietnia 2018r. o czym uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni
odrębnym pismem.
5. Warunki uczestnictwa
 Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież z województwa
podkarpackiego, kraju preszowskiego oraz miast partnerskich dla Rzeszowa
na Słowacji. Prace będą oceniane i nagradzane w 3 kategoriach wiekowych:
I kat. 7 – 10 lat
II kat. 11 – 14 lat
III kat. 15 - 18 lat
 Każdy uczestnik przesyła jedną pracę w dowolnej technice płaskiej
(malarstwo,
rysunek,
grafika,
tkanina
artystyczna,
kolaż).
UWAGA !!! Prace przestrzenne lub wyklejane z plasteliny itp. materiałów
oraz prace zbiorowe nie będą przyjmowane do konkursu.
 Prace powinny być zgodne z tematyką: „Mój zielony świat”.
 Interpretacja tematu jest dowolna i zależna od osoby wykonującej pracę.
Każda placówka może przesłać do 10 prac (łącznie) wraz z czytelnie
wypełnionym formularzem zgłoszeniowym

Imię i nazwisko autora pracy
Kategoria (wiek)
Adres palcówki z nr telefonu
i adresem e-mail
Imię i nazwisko opiekuna/
nauczyciela
Nr telefonu i adres e-mail
opiekuna/ nauczyciela








Organizatorzy przewidują nagrody i wyróżnienia we wszystkich kategoriach
wiekowych. Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność
organizatora.
Przesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z przekazaniem własności
dzieł oraz praw autorskich, o których mowa w art. 50 ustawy o prawach
autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83) do nich
na rzecz Organizatora, jak również zgody na publikację zwycięskich prac.
Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane w celu wyłonienia
zwycięzcy i przekazania przyznanej nagrody. Przez podanie danych
osobowych uczestnik, jak i jego opiekunowie prawni wyrażają zgodę na
ujawnienie tych danych podczas ogłoszenia wyników Konkursu, również w
mediach i materiałach promocyjnych Organizatora.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem prace należy przesłać lub dostarczyć na
adres:
Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Osmeckiego 51
35-506 Rzeszów
Tel/fax. +48 17 748 38 91

Regulamin oraz wyniki konkursu prezentowane będą na
stronie internetowej:
www.mdk.rzeszow.pl

