XX ROCZNICA NADANIA MIASTU PUŁAWY PATRONA
ŚWIĘTEGO BRATA ALBERTA CHMIELOWSKIEGO
KONKURS PLASTYCZNY
Patriota – Artysta – Święty

REGULAMIN
1. Organizatorami

konkursu

plastycznego

jest

Puławski

Ośrodek

Kultury

"Dom Chemika".
2. Do konkursu uczestnik przesyła

j e d n ą

pracę plastyczną. Praca może być

wykonana wyłącznie przez jednego autora.
3. Tegoroczna edycja konkursu wpisuje się w obchody XX rocznicy nadania
miastu

Puławy

patrona

świętego

Brata

Alberta

Chmielowskiego.

Celem konkursu jest przybliżenie postaci Adama Chmielowskiego patrioty,
artysty – malarza oraz świętego, ojca ubogich.
4. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej na papierze.
Maksymalny format pracy plastycznej to A3 (297x420 ). Konkurs nie obejmuje prac
przestrzennych. Prace wykonane w innych formatach niż określony w regulaminie
będą odrzucone.
5. Nadesłane prace powinny być wykonane w bieżącym roku kulturalno-oświatowym,
wcześniej niepublikowane i nie przedstawiane na innych konkursach.
6. Każdy uczestnik konkursu powinien wyraźnie napisać na odwrocie pracy: tytuł oraz
swoje dane (np. imię i nazwisko, klasa i nazwa szkoły). Dane te będą służyć do
kontaktu Organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace niepodpisane, anonimowe
nie będą zakwalifikowane do konkursu.
7. Uczestnik

zobowiązany jest wypełnić kartę zgłoszenia (Załącznik nr 1).

W przypadku udziału w konkursie nieletnich karta zgłoszenia powinna zostać
podpisana przez rodzica lub opiekuna. Załączenie do pracy wypełnionej karty
zgłoszenia jest warunkiem koniecznym udziału w konkursie.
8. Prace złożone do konkursu przechodzą na własność Organizatora i nie będą
oddawane ich autorom. W przypadku prac nagrodzonych i wyróżnionych Autor pracy
przekazuje Organizatorowi prawo do korzystania z nich w sposób nieograniczony
terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji:
a) wprowadzenie i rozpowszechnianie w sieci Internet,
b) utrwalenie techniką poligraficzną i zwielokrotnienie w prasie.
9. Prace należy składać w Puławskim Ośrodku Kultury „Dom Chemika”, w pokoju

nr 22, w godz. 8.00 – 16.00 (od poniedziałku do piątku).
10.Termin składania prac wraz z kartą zgłoszenia upływa 31 maja 2019 r. Prace
dostarczone po terminie nie będą oceniane.
11.O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Jury Konkursowe, powołane przez
Organizatora.
12.Kryteria oceny prac:
a) zgodność z tematem;
b) interpretacja własna tematu;
c) samodzielność wykonania pracy;
d) walory artystyczne;
e) kompozycja.
13. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:
a) dzieci szkół podstawowych z klas I – III,
b) dzieci szkół podstawowych z klas IV – VIII,
c) młodzież gimnazjum i szkół średnich,
d) dorośli.
14. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. Laureaci konkursu zostaną
powiadomieni o przyznaniu nagród oraz terminie i miejscu ich wręczenia
telefonicznie lub pisemnie.
15. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego nastąpi 13 czerwca 2019 roku o godz. 11.00
w Puławskim Ośrodku Kultury „Dom Chemika” w Puławskiej Galerii Sztuki.
16. Nagrodzone i wyróżnione prace plastyczne będzie można zobaczyć podczas
wystawy pokonkursowej. Przy każdej pracy będzie podane imię i nazwisko autora.
17.Zgłoszenie prac do udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu.
18.Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Organizatora.

