Fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego

Wojewódzki Konkurs Plastyczny

Śląskiego

na pocztówkę upamiętniającą 100.
I rocznicę wybuchu I Powstania

Żyjąc w miastach Górnego Śląska, chodzimy
po ziemi, za którą walczyli Powstańcy.
Czym dla nas obecnie są Powstania Śląskie?

Warunki uczestnictwa:
W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 7-17 lat ze szkół podstawowych,
szkół średnich, ośrodków i domów kultury, instytucji działających na rzecz osób
niepełnosprawnych za wyjątkiem szkół artystycznych.
W konkursie mogą brać udział wyłącznie placówki z województwa śląskiego.
Prace formatu A5 /148 mm x 210 mm/ mają być wykonane dowolną techniką,
dopuszczalne są tylko formy płaskie.
Prace w innych wymiarach nie zostaną zakwalifikowane.
Wszystkie prace powinny być opatrzone przyklejoną na odwrocie metryczką
według załączonego wzoru*.
Prace anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
Fotografie nie kwalifikują się do konkursu.
Jeden uczestnik może przesłać jedną pracę. Prace grupowe nie będą oceniane.

“Pamiętamy...” - konkurs ma na celu ukazanie powstań jako części
dziedzictwa historycznego regionu i kraju.
Ma przybliżyć trudną historię tego wyjątkowego miejsca.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników:
Oceny prac dokona powołana przez Organizatorów Komisja.
Decyzja Komisji, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna
i nie przysługuje od niej odwołanie.
Laureaci zostaną wyłonieni w trzech kategoriach wiekowych: 7-10 lat, 11-13 lat, 14-17 lat.
O wynikach laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie i mailowo.
Wręczenie nagród odbędzie się na uroczystym podsumowaniu konkursu
w Miejskim Domu Kultury “Koszutka” w Katowicach we wrześniu 2019r.
Wszystkie prace konkursowe przechodzą na własność Organizatorów, którzy zastrzegają sobie prawo
do ich reprodukcji, publikacji bez zgody autora i bez uiszczenia autorowi należności finansowych.

Prace należy dostarczyć do Miejskiego Domu Kultury “Koszutka”
na adres: ul. Grażyńskiego 47, 40-126 Katowice
Z pracą należy dostarczyć wypełnioną metryczkę*
Ostateczny termin dostarczenia prac: 18 września 2019r.

Kryteria oceny:
Postanowienia końcowe:
Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję prac
w czasie trwania wystawy, odbywającej się w siedzibie Organizatora oraz
na opublikowanie fotografii prac na stronach internetowych Organizatora
oraz w materiałach promocyjnych, w tym na wydruk pracy jako pocztówki.
Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na
polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
O prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności poprzez
publiczne wystawienie, odtworzenie, utrwalania i zwielokrotniania utworu,
w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową.
Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego Regulamin.
Organizatorzy zastrzegają siebie prawo do zmiany treści Regulaminu.
Wątpliwości w zakresie stosowania Regulaminu rozstrzygają Organizatorzy
i jego interpretacja jest wiążąca.
Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny w siedzibie Organizatorów.
Informacje o konkursie można uzyskać telefonicznie pod numerami:
32/2589200, 32/2589977,
e-mail: domkultury@mdkkoszutka.pl, www.mdkkoszutka.pl

Patronat medialny

Ikona Pomnika Powstań Śląskich - autorzy: Waldemar Węgrzyn,
Paulina Urbańska, Zofia Oslislo. Medialab Katowice, dostęp
https://medialabkatowice.eu/projekty/katowickie-ikony/, licencja CC BY 4.0

Oryginalność pracy
Kreatywne podejście do tematu konkursu

