REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„8 maja – DZIEŃ ZWYCIĘSTWA”

ORGANIZATORZY:
Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej, Pracownia Artystyczna „NaPiętrze”, sklep OfficeVM.
CEL KONKURSU:
Promocja Dnia Zwycięstwa, popularyzacja wiedzy o historii i tożsamości Polski, pobudzanie
aktywności twórczej, rozwijanie wyobraźni.
TEMATYKA KONKURSU:
Konkursowa praca ma być subiektywną i artystyczną interpretacją hasła „8 maja – DZIEŃ
ZWYCIĘSTWA”.
TECHNIKA PRAC i MIEJSCE WYKONANIA:
Prace będą wykonywane na płycie gipsowej o wymiarach 120x120 cm, wyeksponowanych
koło pomnika Żołnierzom Polskim w Środzie Śląskiej, 8 maja 2019 roku, w godz. 10.30 - 12.00.
Technika prac: rysunek, malarstwo, grafika, kolaż.
Podstawowe sprzęty (farby, pędzle, kubki z wodą oraz kredę i kredki dla przedszkolaków)
zapewnia Organizator. Dopuszcza się użycie własnych materiałów plastycznych.
Wszystkie konkursowe prace wejdą w skład pokonkursowej wystawy prezentowanej na
średzkim rynku.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
Konkurs adresowany jest do przedszkolaków oraz uczniów z placówek z terenu Powiatu
Średzkiego.
Każda placówka może zgłosić jeden zespół liczący max 7 osób. W przypadku przedszkoli
dopuszcza się liczniejszą grupę dzieci.
Informację o udziale w konkursie wraz z nazwiskiem opiekuna zespołu należy przesłać na email: ewa.sikora@powiat-sredzki.pl do 30 kwietnia br.
Dopuszcza się do udziału w konkursie lokalnych artystów plastyków, a także nieformalne grupy
mieszkańców powiatu liczące max 5 osób.
KRYTERIA OCENY i ROZSTRZYGNIĘCIE:
Prace zostaną ocenione przez jury, powołane przez Organizatorów, z podziałem na trzy
kategorie: przedszkolaki, uczniowie i dorośli, według następujących kryteriów:
- walory artystyczne i estetyczne,
- oryginalność interpretacji.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na miejscu, około godz. 12.30.
NAGRODY:
1. Nagrody główne,
2. Wyróżnienia,
3. Dyplomy dla wszystkich zespołów.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. W przypadku złych warunków atmosferycznych konkurs odbędzie się na dziedzińcu
Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
3. Zespoły przyjeżdżają na własny koszt.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji danych osobowych uczestników
konkursu oraz zdjęć wykonanych podczas Konkursu.
5. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje regulamin ustala Organizator.
6. Dodatkowych informacji udziela: Ewa Rolińska-Sikora - insp. ds. promocji powiatu, tel.
71 396 89 17, e-mail: ewa.sikora@powiat-sredzki.pl.

