Regulamin
XXVI Wojewódzkiego
Konkursu Plastycznego
na Świąteczną Kartkę Bożonarodzeniową

Lubliniec 2019

Organizator:
Miejski Dom Kultury w Lublińcu
Warunki uczestnictwa:
Konkurs adresowany jest do dzieci z
przedszkoli,
szkół
podstawowych,
gimnazjów oraz dziecięcych zespołów
plastycznych w ośrodkach kultury
i
placówkach
oświatowych
województwa
śląskiego i przewiduje następujące grupy
wiekowe:
· 1 grupa – przedszkole
· 2 grupa – klasy 1-3
· 3 grupa – klasy 4-6
· 4 grupa – klasy 7-8
·
- Każdy uczestnik może nadesłać 1 pracę, o
wymiarze A5 (14,8 cm x 21 cm), wykonaną
TECHNIKĄ PŁASKĄ.
- Prace należy odpowiednio zabezpieczyć,
gdyż Organizator nie bierze odpowiedzialności
za powstałe uszkodzenia.
- Na odwrocie pracy należy przykleić
tabelkę z formularza zgłoszeniowego.
- Uczestnik jest zobowiązany zgłosić się do
konkursu
przesyłając
prace
wraz ze stosownymi oświadczeniami, wg
wzoru, podpisanymi przez uprawnionych
przedstawicieli
prawnych
uczestników
konkursu (rodziców, opiekunów prawnych).
na adres:
Miejski Dom Kultury
ul. Plebiscytowa 9
42-700 Lubliniec
Informacje pod nr tel. 34/ 351 0 687, e-mail:
mdk@lubliniec.pl.
Oceny prac dokona komisja powołana przez
Organizatora. W kryteriach oceny zostaną
uwzględnione: zgodność z tematem,
oryginalność, jakość wykonania.
Termin nadsyłania prac do 22 listopada 2019
roku.
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród
nastąpi podczas otwarcia wystawy w dniu 9
grudnia 2019 roku o godz. 12.00
w „Galerii pod Glinianym Aniołem”
mieszczącej
się
w
MDK
w Lublińcu.

Nagrodzone prace będzie można obejrzeć na
stronie internetowej Miejskiego Domu
Kultury: www.mdk.lubliniec.pl
Nadesłane prace przechodzą nieodpłatnie na
własność Organizatora
i
jednocześnie Organizator nabywa nieodpłatnie
autorskie prawa majątkowe do korzystania z
prac na niżej wymienionych polach
eksploatacji:
- tworzenia opracowań pracy i ich
zwielokrotnienia
oraz
utrwalania
na nośnikach elektronicznych oraz w pamięci
komputera,
- publicznego wystawiania oryginału pracy i
jej opracowania,
- wprowadzania pracy lub opracowań do sieci
multimedialnych, w tym Internetu lub sieci
wewnętrznych, bez żadnych ograniczeń
ilościowych, jak również przesyłania w
ramach wymienionych sieci, w tym w trybie
on-line,
- wprowadzania do obrotu, w tym odpłatnego,
pracy lub opracowań.
Zgłoszenie udziału w Konkursie jest
równoznaczne z przyjęciem warunków
niniejszego regulaminu.

