Regulamin Konkursu Plastyczno - Fotograficznego
„Pejzaże Kalisza – bramy i podwórka”
ORGANIZATOR:
Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Fabryczna 13-15
62-800 Kalisz
tel.: 62 767 25 21
e-mail:mdk.konkursy@op.pl

CELE IMPREZY:
*Rozwijanie wyobraźni oraz
umiejętności wypowiedzi artystycznej
*Poszerzanie wiadomości na temat
technik plastycznych
*Kształtowanie wrażliwości na piękno
*Ukazanie bram i podwórek w pejzażu
Kalisza
*Upowszechnianie wiadomości
o Kaliszu

ZAŁOŻENIA KONKURSU
PLASTYCZNEGO:
 Prace będą rozpatrywane w 4 kategoriach
wiekowych: 5-8 lat, 9- 11 lat, 12-14 lat,
powyżej 14 lat oraz w kategorii: osoby
niepełnosprawne bez względu na wiek

 Praca musi być wykonana samodzielnie,
dowolną techniką na formacie nie
mniejszym niż A3
 Nie będą rozpatrywane prace zrolowane
 W konkursie mogą brać udział prace
przestrzenne

ZAŁOŻENIA KONKURSU
FOTOGRAFICZNEGO:
Obowiązują te same kategorie wiekowe, co w
konkursie plastycznym
 Każdy autor może nadesłać 5 prac
 Dopuszczalne będą również cykle tematyczne
nieprzekraczające 3 tematów
 Format prac czarno – białych i kolorowych
powinien wynosić min. 13 x 18
Fotografie mają być nieoprawione!!!
Na odwrocie wszystkich prac należy czytelnie
napisać:
 Imię i nazwisko autora, nr telefonu
 Imię i nazwisko opiekuna-nauczyciela,
tel. i adres e-mail
 Nazwę i adres szkoły lub placówki
patronującej autora lub w przypadku pracy
samodzielnej adres domowy i nr tel.

 Tytuł, temat pracy
Prace należy dostarczyć do
8 czerwca 2018 r.
na adres MDK
Kalisz, ul.Fabryczna 13-15
Otwarcie wystawy połączone
z wręczeniem nagród odbędzie się
19 czerwca 2018 r.
O przyznanych nagrodach
i wyróżnieniach osoby wytypowane
zostaną poinformowane oddzielnym
pismem lub telefonicznie!
Więcej na stronie: www.mdk.kalisz.pl
Uwagi końcowe:
-Organizatorzy zastrzegają sobie prawo
publikowania i reprodukowania prac
konkursowych bez wypłacania
honorariów autorskich.
- Osoby nadsyłające prace konkursowe
wyrażają zgodę na przetwarzanie i
publikowanie przez organizatora
konkursu swoich danych osobowych
zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku,
Dz. U. Nr 133, poz. 833.
- Prace konkursowe przechodzą na
własność organizatora
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