OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „KULTURY ŚWIATA”

TAJWAN
REGULAMIN KONKURSU
1. Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury przy ulicy Grunwaldzkiej 5
w Krakowie.
2. Każda edycja konkursu jest poświęcona innemu tematowi wiodącemu, w roku szkolnym
2015/2016 tematem konkursu jest TAJWAN.
3. Konkurs organizowany jest w kategoriach wiekowych: 3-5 lat, 6-12 lat, 13-16 lat, 17-21 lat.
4. Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży z placówek i szkół wszystkich typów oraz
ośrodków kultury. Na konkurs można również nadsyłać prace indywidualnie.
5. Celem konkursu jest prezentacja różnorodności kulturowej Tajwanu, popularyzacja
wiedzy o Tajwanie oraz konfrontacja artystyczna uczestników.
6. Konkurs rozpoczyna się w kwietniu 2016 roku i kończy w maju 2016 roku.
7. Prace powinny nawiązywać w swojej tematyce do kultury, sztuki, religii lub historii
Tajwanu. Mogą być związane z jej legendami, dotyczyć przyrody Tajwanu, jego mieszkańców
i ich zwyczajów.
8. Nagrodzone prace oceni Komisja składająca się z nauczycieli, artystów plastyków i wyłoni
trzy zwycięskie prace plastyczne w każdej kategorii oraz przyzna wyróżnienia.
9. Najlepsze prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej, zwycięzcy otrzymają
dyplomy i nagrody książkowe, a wyróżnieni uczestnicy dyplomy.
10. Dopuszcza się prace plastyczne w formacie nie mniejszym niż A4, przy wykorzystaniu
technik: rysunku, malarstwa lub kolażu (tylko prace płaskie). Prace powinny być wyraźnie
opisane na odwrocie: imię i nazwisko, wiek, adres szkoły/placówki, nazwisko opiekuna,
telefon kontaktowy, e-mail. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną, własną pracę.
11. Prace należy nadsyłać na adres: Młodzieżowy Dom Kultury, 31-526 Kraków, ul.
Grunwaldzka 5 lub dostarczyć osobiście do sekretariatu MDK, z dopiskiem TAJWAN.
Ostateczny termin składania prac upływa dnia 16 maja 2016 roku. Nie decyduje data
stempla pocztowego. Prace nadesłane na Konkurs przechodzą na własność organizatora.
12. Udział w konkursie jest jednoznaczny z zapoznaniem się z Regulaminem oraz wyrażeniem
zgody na publikacje i powielanie przesłanych prac. Uczestnik z tytułu udziału w Konkursie
nie wnosi opłat.
13. Wszystkie komunikaty organizacyjne zamieszczamy wyłącznie na naszej stronie
internetowej mdkgrunwaldzka5.pl, również dotyczące terminu finału oraz wyników Konkursu.
14. Dodatkowe informacje dotyczące Konkursu można uzyskać pod numerem telefonu
12 411 67 03 i pod adresem mailowym: mdkgrunwaldzka@poczta.fm.
15. O wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decydują organizatorzy
Konkursu.
____________________________________________________________________________________________________

Młodzieżowy Dom Kultury, 31-526 Kraków, ul. Grunwaldzka 5: tel. 12 411 67 03

