Regulamin konkursu plastycznego
Konkurs jest związany z odsłonięciem odbudowanej monumentalnej figury
Madonny. Uroczystość zaplanowano na 14 kwietnia 2016r. Wówczas nastąpi
również rozstrzygnięcie konkursu i publikacja najlepszych prac.
Celem konkursu jest upowszechnienie wśród mieszkańców Malborka wiedzy
o historii i odtworzeniu figury Najświętszej Maryi Panny, znajdującej się
pierwotnie w otworze blendy wschodniej prezbiterium Kościoła NMP na terenie
Zamku Malborskiego.
Zachęcamy mieszkańców naszego miasta - młodzież i osoby dorosłe do
uczestnictwa w tym ważnym dla nas wszystkich wydarzeniu.
Informacje i pomocne fotografie można znaleźć na stronie
http://www.materdei.org.pl
Organizatorzy:
Fundacja Mater Dei .
Muzeum Zamkowe w Malborku
Powiatowego Ogniska Plastyczne w Malborku
Tematyka konkursu:
Proponujemy dwa tematy do wyboru : „ Historia i rola posągu”
„ Prace przy odbudowie figury”
Prace powinny być swobodną, twórczą interpretacją tematu, mogą też mieć
formę komiksu. Z ciekawością czekamy na wasze pomysły.
Technika : - rysunek ( ołówek, cienkopisy, tusz, rysunek barwny....)
- malarstwo
- grafika
Format prac : A3, A4
Termin składania prac:

31 marca 2016r

Prace należy składać w Powiatowym Ognisku Plastycznym przy ul.
Jagiellońskiej 78a , w godzinach: od 15.00 do 18.00.
Warunki Konkursu:

1.Prace konkursowe będą rozpatrywane w grupach wiekowych :
- uczniowie gimnazjum
- uczniowie liceum
- dorośli
2. Prosimy o wstępną selekcję prac w placówkach ( maksymalna ilość prac ze
szkoły lub placówki – 10 ).
3. Wszystkie prace należy czytelnie podpisać :
- imię i nazwisko autora
- wiek autora
- telefon
- nazwa szkoły, instytucji reprezentowanej przez uczestnika
konkursu
- informację o akceptacji regulaminu ( akceptuję warunki
konkursu , data i podpis uczestnika pełnoletniego lub rodzica,
opiekuna )
4. Prace przesłane na konkurs nie będą zwracane.
5. Prawa autorskie i majątkowe zgłoszonych prac przechodzą na organizatorów
i sponsorów konkursu. Złożenie pracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w związku z rozstrzygnięciem
konkursu i upowszechnieniem wyników.
Zwycięskie prace zostaną opublikowane w formie elektronicznej i papierowej
w celu promocji wydarzenia - odsłonięcia figury Madonny. Przystąpienie do
konkursu oznacza akceptację warunków regulaminu.
6. Prace w złym stanie technicznym nie biorą udziału w konkursie.
7. Komisja złożona
z plastyków i organizatorów przyzna nagrody i
wyróżnienia. Laureaci zostaną poinformowani o miejscu i terminie wręczenia
nagród.
8. Pytania w sprawie konkursu należy kierować do Powiatowego Ogniska
Plastycznego, tel. 55 272 26 68 ( pn. – pt. w godz. 15.00 – 18.00).

Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia!

