REGULAMIN
KONKURS AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ I RZEZBIARSKIEJ
„Bo żyć znaczy tworzyć…”

I. ORGANIZATORZY
1.Grupa Black Moon Division w ramach Działaj Lokalnie Programu Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację
Pokolenia.
2. Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie.
II. CELE KONKURSU
1.Prezentacja artystycznego dorobku młodzieży.
2.Upowszechnienie twórczości plastycznej jako formy spędzania wolnego czasu szczególnie wśród
młodego pokolenia.
3.Rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi.
4.Rozbudzenie fantazji i wyobraźni twórczej.
5.Umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowanie swojego talentu.
6.Integracja młodych twórców amatorów w naszym powiecie.
7. Konfrontacja upodobań, sposobu pojmowania świata i wrażliwości artystycznej
III.UCZESTNICY
Konkurs skierowany jest do twórców amatorów od 12-go do 30-go roku życia i ma na celu
promowanie twórczości młodych, utalentowanych autorów. Uczestnicy będą mogli zaprezentować
wykonane przez siebie prace w technikach:
-malarstwo,
-rysunek,
-grafika,
-kolaż,
- rzeźba w drewnie lub w glinie
IV. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
1.Twórcą może być osoba , od 12-go do 30- go roku życia.
2. Twórca może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace.
3. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić następujące informacje:
-DOTYCZĄCE AUTORA: imię, nazwisko, adres, nr telefonu
-DOTYCZĄCE PRACY: wymiary, rok powstania, technika, tytuł
3. Do prac należy dołączyć krótką notkę biograficzną o autorze.
4. Do konkursu zostaną dopuszczone prace, które powstały w ciągu 3 lat i nie były nagradzane w
innych konkursach
5. TEMAT PRAC i TECHNIKA WYKONANIA-DOWOLNE.
6.FORMAT PRAC- umożliwiający ich ekspozycje : malarstwo, kolaż, rysunek , grafika
maksymalny format A2 , rzeźba maksymalnie 100 cm wysokości
7. Prace należy składać lub przesłać w opakowaniu zapewniającym bezpieczny transport do 29
października 2010 r. Na adres: Centrum Kultury i Sztuki ul.Wyszyńskiego 10 83-110 Tczew

V. OCENA PRAC
Prace oceni powołane przez organizatora JURY, które przyzna nagrody rzeczowe, a także dokona
wyboru prac na wystawę pokonkursową.

VI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW
Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród , wernisaż oraz wystawa pokonkursowa nastąpi:
03.11.2010r. w Klubie Sztuki Alternatywnej Protokultura ul. Wyzwolenia 1.
VII. UWAGI
1. Prace należy odebrać po zakończeniu wystawy do dnia 10 grudnia 2010r w Klubie Protokultura.
2. Prace nieodebrane przechodzą na własność organizatora.
3. Organizatorzy nie ponoszą kosztów przesyłania prac konkursowych oraz nie biorą
odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia przesyłek podczas transportu.
4. Prace przesyłane na konkurs powinny być przygotowane w sposób, który umożliwi ich
ekspozycję:



w przypadku obrazów i płaskorzeźb – możliwość zawieszenia
w przypadku rzeźb – możliwość postawienia

5. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na bezpłatne publikowanie
i reprodukowanie prac dla celów promocyjnych.
Z każdej edycji konkursu wydawany jest folder, w którym zamieszczone są zdjęcia nagrodzonych
prac oraz krótkie noty biograficzne ich autorów.

Dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Lokalnej Organizacji Grantowej Fundacji Pokolenia.

