konkurs plastyczny
Awangardowe Jajo

Zapraszamy do udziału!
_________________________________________________________________________________________

REGULAMIN KONKURSU
1)

Organizator:

DOM KULTURY „PRAGA” w Dzielnicy Warszawa Praga-Północ m. st. Warszawy z siedzibą
w Warszawie przy ul. B. Sawinkowa 2
2)

Partner:

OKAM CAPITAL Sp. z o.o, Al. Jerozolimskie 181 a, 02-222 Warszawa
3)

Cele konkursu:



nabywanie umiejętności wypowiadania się w formie pracy plastycznej,
poznanie różnych metod i form plastycznych,



rozwijanie wyobraźni i pomysłowości,



możliwość obcowania ze sztuką awangardową.

4)

Treść i forma prac:
Zadaniem każdego uczestnika jest wykonanie dowolnej pisanki, której interpretacja (wykonanie)
będzie odbiegała od wyglądu i stylu jej tradycyjnej formy. Sposób przedstawienia pisanki powinien
mieć charakter awangardowy, abstrakcyjny. Wykonanie pracy w technice dowolnej.

5)

Uczestnicy konkursu – kategorie wiekowe:
I grupa :
4-6 lat
II grupa:
7-9 lat
III grupa:
10-14 lat
IV grupa:
15-18 lat
V grupa:
powyżej 18 lat

6) Warunki uczestnictwa:








każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę,
złożenie jednej pracy w terminie wskazanym w pkt. 7 wraz z poprawnie wypełnioną Kartą
zgłoszenia oraz Oświadczeniem – do pobrania na stronie www.dkpraga.pl w zakładce
„Wydarzenia”,
każda przesłana praca powinna być opatrzona czytelną metryczką pracy przytwierdzoną
w sposób umożliwiający jej odpięcie (np. przypięcie kartonika do sznureczka, patyczka),
metryczka pracy powinna być wydrukowana na pasku białego grubszego papieru opisana
czcionką Arial rozmiar 14, zawierającą czytelne dane:
 imię i nazwisko autora,
 wiek autora,
 nazwę placówki oświatowej lub opiekuńczo-wychowawczej (jeśli została wykonana pod
opieką nauczyciela),
udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
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7) Termin i sposób dostarczenia prac:
 termin dostarczenia prac wraz z dokumentami wymienionymi w pkt. 6 upływa w dniu 8 marca
2018 r.,


uczestnik konkursu może przesłać lub dostarczyć pracę za pośrednictwem poczty lub
bezpośrednio do DK Praga. W przypadku prac wysłanych pocztą decyduje data wpływu do
DK Praga.
Prace należy dostarczyć zapakowane (koperta, pudełko) z opisem:

Konkurs „AWANGARDOWE JAJO”
na adres:
DOM KULTURY „PRAGA” w Dzielnicy Praga - Północ m.st. Warszawy
ul. B. Sawinkowa 2
03-474 Warszawa
Sekretariat (II p.) w godz. 9.00-17.00 (oprócz sobót i niedziel).
8) Kryteria oceny prac:


pomysłowość,




oryginalność, niepowtarzalność,
zgodność z tematem,



estetyka wykonania.

9) Dyskwalifikacja prac:
Jury może zdyskwalifikować prace, które:
 zostały dostarczone po terminie,




nie zostały odpowiednio oznaczone (brak metryczki),
nie posiadają karty zgłoszenia wraz z oświadczeniem lub dokumenty są wypełnione
nieczytelnie,
nie są zgodne z tematem konkursu.

10) Ogłoszenie wyników i przyznanie nagród:





prace oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora konkursu. W skład Jury wejdą
przedstawiciele Organizatora oraz Partnera konkursu,
ogłoszenie wyników nastąpi do 13 marca 2018 r. na stronie www.dkpraga.pl w zakładce
„Wydarzenia”. Organizator nie powiadamia uczestników indywidualnie o wynikach konkursu,
Jury przyzna nagrodę rzeczową autorowi najlepszej pracy w każdej kategorii wiekowej,
Jury niezależnie od w/w nagród może ufundować dodatkowe nagrody specjalne oraz
wyróżnienia,



każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom uczestnictwa,



wręczenie nagród oraz dyplomów uczestnictwa nastąpi podczas imprezy plenerowej pn.
”Bohema-Artystyczny Festiwal Wielkanocny” organizowanej przez Partnera Konkursu,
przy ul. Szwedzkiej 20 na Pradze – Północ w dniu 18 marca 2018 r., o godz.12.00.




decyzje podjęte przez Jury są ostateczne,
Laureaci powinni odebrać nagrody w dniu ich wręczenia tj.18 marca 2018 r. Po tym terminie
nagrody przechodzą na własność Organizatora,
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Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany przyznanych nagród na nagrodę innego rodzaju lub
gotówkę. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent
pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

11) Pokonkursowa wystawa i odbiór prac:
 prace nadesłane na konkurs mogą zostać wyeksponowane podczas imprezy plenerowej pn.
”Bohema-Artystyczny Festiwal Wielkanocny” organizowanej przez Partnera Konkursu, przy
ul. Szwedzkiej 20 na Pradze – Północ, w dn.17-18.03.2018 r., na stronie www oraz na
Facebooku Organizatora i Partnera lub/oraz na wystawie pokonkursowej w siedzibie DK Praga,
 po zakończeniu wystawy pokonkursowej prace można będzie odebrać w DK Praga
maksymalnie w ciągu 2 tygodni od daty zakończenia wystawy w godz. 9.00 – 17.00.
 Organizator zastrzega sobie prawo pozostawienia wybranych prac w placówce.
12) Postanowienia końcowe:







Organizator zastrzega, że Organizator i Partner mają prawo do: filmowania, fotografowania,
nagrywania ceremonii wręczania nagród, wystawy, nadesłanych prac, a powstały materiał
będzie wyłączną własnością Organizatora lub/i Partnera i będzie użyty jedynie w celach
niekomercyjnych,
konkurs nie stanowi gry hazardowej w rozumieniu art. 1 ust 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009
r. (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 165, z późn. zm., dalej jako „u.g.h.”) nie wymaga zgłoszenia
ani zezwolenia, a niniejszy regulamin nie podlega zatwierdzeniu stosownie do przepisu art. 9
ust. 1 u.g.h.,
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w konkursie,
wszelkie spory rozstrzyga Dyrektor DK Praga,
autor przysyłający prace wraz z podpisaną kartą zgłoszenia przyjmuje warunki konkursu,
prace nie spełniające warunków regulaminu nie będą rozpatrywane,



organizatorzy zastrzegają sobie prawo innego podziału nagród,



wszelkich informacji w sprawie konkursu można uzyskać pod nr telefonu: (22) 618-41-51.
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