REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
„WARIACJE GRAFICZNE”
ORGANIZATOR:
Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Wariacje Graficzne”, zwanego dalej
Konkursem jest Miejski Ośrodek Kultury w Głownie, zwany dalej Organizatorem.
Szczegóły Konkursu określa poniższy regulamin zwany dalej Regulaminem.
WSPÓŁORGANIZATOR:
Łódzki Dom Kultury / w ramach Współorganizacji Projektów Kulturalnych Na Terenie
Województwa Łódzkiego 2016 /
CELE KONKURSU:
• propagowanie grafiki artystycznej jako dziedziny sztuki i rozwijanie umiejętności
posługiwania się różnymi technikami graficznymi
• konfrontacja dokonań artystycznych pracowni plastycznych w Polsce
• pozyskanie interesujących warsztatowo realizacji plastycznych prezentowanych podczas
Festiwalu GRAFIKALIA 2016
UCZESTNICY:
Zaproszenie do udziału w Konkursie kierujemy do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów,
podopiecznych placówek kulturalno-oświatowych, specjalnych oraz pracowni plastycznych.
TEMAT:
„Wariacje graficzne”
FORMAT:
Maksymalny dopuszczalny format prac netto tzn. wielkość odbitego obrazu: 100x70cm.
TECHNIKA:
Wszystkie techniki grafiki artystycznej tj. druku wklęsłego, płaskiego i wypukłego.
JURY:
Organizator powoła profesjonalne jury, które wyłoni laureatów Konkursu oraz zakwalifikuje
prace do wystawy pokonkursowej. Jury oceni prace w następujących kategoriach wiekowych:
5-7 lat, 8-10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat, 17-20 lat, powyżej 20 lat.
Podział kategorii wiekowych w Konkursie może ulec zmianie.
TERMINY:
Termin nadsyłania prac: 10.10.2016 / decyduje data wpływu do siedziby Organizatora /.
Wyniki Konkursu: 17.10.2016 / dostępne na stronie internetowej Organizatora /.
Podsumowanie Konkursu nastąpi z końcem października 2016, podczas zakończenia Festiwalu
GRAFIKALIA 2016.
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Prace z kompletem dokumentów / Załącznik nr 1, Załącznik nr 2 Regulaminu / należy przesłać
na adres Organizatora Konkursu.
ADRES ORGANIZATORA:
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
ul. MIKOŁAJA KOPERNIKA 45
95-015 GŁOWNO
tel./fax. 42 719 11 43, kom. 602 861660
e-mail: sadaczewski@mok.glowno.pl;

www.mok.glowno.pl
UWAGI:
• każda praca może mieć tylko jednego autora
• każda praca musi zawierać wypełniony czytelnie Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2
Regulaminu Konkursu
• nadesłane na konkurs prace nienagrodzone, niewyróżnione i niezakwalifikowane do
wystawy mogą zostać zwrócone na prośbę ich autorów lub opiekunów/nauczycieli po
ustaleniu drogą poczty elektronicznej szczegółów wysyłki jedynie na koszt odbiorcy
• z chwilą zakwalifikowania prac do Konkursu Organizator uzyskuje prawo własności do
zgłoszonych prac oraz majątkowe prawa autorskie, na czas nieokreślony, na
następujących polach eksploatacji: dokonanie publikacji prac na stronie internetowej,
w prasie, broszurze i katalogu pokonkursowym, prezentowanie prac podczas wystawy
pokonkursowej.
• zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne ze zrzeczeniem się majątkowych praw
autorskich do swoich prac na rzecz Organizatora Konkursu.
• dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu organizacji Konkursu
oraz wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród.
• uczestnik oraz jego rodzic lub opiekun prawny wyrażają zgodę na przetwarzanie
i publikowanie danych uczestnika niezbędnych do opisu pracy konkursowej.
• Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnej publikacji prac zgłoszonych do Konkursu,
oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora, we wszelkich wydawanych materiałach
promujących Konkurs
• wszelka korespondencja związana z Konkursem będzie realizowana do końca 2016
roku.
• udział w Konkursie oznacza akceptację Regulaminu
• Załącznik nr 1, Załącznik nr 2 oraz Regulamin dostępny na stronie: mok.glowno.pl
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU ŻYCZĄC WAM SUKCESÓW W KONKURSIE !

Regulamin Konkursu „Wariacje graficzne” GRAFIKALIA 2016

2

