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Regulamin Konkursu Plastycznego

MUZEUM W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

„Rodzinna ozdoba choinkowa”

IM. ANTONIEGO HR. OSTROWSKIEGO

Regulamin Konkursu Plastycznego

WRZESIEŃ - GRUDZIEŃ’ 2014

Organizator:
1927r.

MUZEUM W TOMASZOWIE MAZ. IM. ANTONIEGO
HR. OSTROWSKIEGO

Patronat Honorowy:
PREZYDENT MIASTA TOMASZOWA MAZ.
STAROSTA POWIATU TOMASZOWSKIEGO

Cele konkursu:
1.Zachęcenie

dzieci i młodzieży i ich rodziców/opiekunów do wspólnego
tworzenia ozdób choinkowych (w formie okrągłej lub figuratywnej).
2.Rozwijanie wyobraźni młodego człowieka i kształtowanie jego wrażliwości
artystycznej bazując na tradycjach rodzinnych.
3.Prezentacja końcowego dzieła (ozdoby choinkowej) wykonanego
w rodzinnym gronie
Założenia organizacyjne - warunki uczestnictwa:
1.Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem przedszkoli, szkół
podstawowych, gimnazjum oraz placówek pozaszkolnych z powiatu
tomaszowskiego.
2.Każdy z uczestników może wykonać wspólnie (rodzinnie) tylko 1 pracę.
3.Praca przekazana na Konkurs musi być pracą nigdzie wcześniej
niepublikowaną.
4.Praca powinna być wykonana w formacie nie mniejszym niż 5 cm i nie
większym niż 25 cm.
5.Prace winny charakteryzować się wysokim poziomem artystycznym i być
ściśle związane z tematem.
6.Pracę należy wykonać z dowolnych materiałów pochodzących ze
środowiska naturalnego ( materiały mogą być zbierane przez cały rok np.
gałązki, suszone kwiaty, liście, papier, nici, sznurek, brokaty sypkie,
w sprayu itd.)
7.Praca nie może być wykonana z gotowych szablonów.

8.Ozdoba

choinkowa winna być opisana na dopiętej kartce wg poniższego

wzoru:
Imię, nazwisko
Wiek
Telefon kontaktowy
Nazwa Instytucji, adres
Imię, nazwisko opiekuna/nauczyciela
9.Każda

szkoła na konkurs może dostarczyć 10 -20 prac po wstępnej
ocenie przez nauczyciela plastyki.
10.Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.
11.Prace nie spełniające warunków uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie
konkursowej.
12.Konkurs trwać będzie od 1 września (tj. od ogłoszenia Konkursu) do 15
grudnia 2014 (czas realizacji)
13.Zgłoszenia do Konkursu trwają od 15 do 30 września 2014 r.
14.Kartę uczestnictwa w Konkursie można pobrać w Muzeum lub ze str.
www.muzeumtomaszow.pl
15.Prace przyjmowane będą

grupowo w placówce Muzeum
w Tomaszowie Maz. przy ul. POW 11/15 w terminie 1- 5 grudnia 2014r.
16.Wystawa pokonkursowa trwać będzie od 15 XII 2014 do 11 I 2015r.
Prawa autorskie
1.Zgłoszenie

Pracy jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania do nich
pełnych praw autorskich.
2.Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania Prac oraz
udostępniania ich wyłącznie w celach informacji o wynikach Konkursu,
jego promocji i popularyzacji z podaniem nazwiska autora bez konieczności
uzyskania jego pisemnej zgody.
Zasady oceny i wyboru zwycięzców
1. Prace konkursowe oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana
przez Organizatora Konkursu w dniu 8 grudnia 2014r.
Przewidywana ilość nagród:
1nagroda - I
2 nagrody - II
3 nagrody III
4 wyróżnienia
(Organizator zastrzega- że ilość nagród może ulec zmianie)

2. Decyzje Jury są ostateczne.
3. Jury oceni prace biorąc pod uwagę ich oryginalność,
pomysłowość, i estetykę wykonania.
4. Rozstrzygnięcie konkursu połączone będzie z otwarciem
wystawy pokonkursowej w dniu 15 grudnia 2014r. o godzinie
11.00 w Muzeum w Tomaszowie Maz. ul. POW 11/15
5. Laureatom konkursu plastycznego przyznane zostaną pamiątkowe
dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
6. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej
www.muzeumtomaszow.pl
7.Osoby

wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie za pośrednictwem
nauczyciela prowadzącego, który zgłosił prace do Konkursu

Lista Fundatorów nagród:
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatu Tomaszowskiego,
Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta,
Muzeum w Tomaszowie Maz. im. A. hr. Ostrowskiego
Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu udziela p. Grażyna
Srebrzyńska, Tel. 44 724 48 48
Prosimy o przestrzeganie podanych terminów

