
"Świąteczny zimowy pejzaż"
WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY

REGULAMIN

1. Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury w Łazach.

2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkolnej.

3. Cele konkursu:
- Rozwijanie aktywności twórczej.
- Kształtowanie wrażliwości estetycznej i wyobraźni.
- Uwrażliwienie dzieci na otaczającą przyrodę.
- Propagowanie tradycji świąt Bożego Narodzenia.

4.Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:
I - 6 - 8 lat
II - 9 -11 lat
III - 12 -16 lat

5. Każdy uczestnik może nadesłać jedną samodzielnie wykonaną pracę techniką płaską \ farba plakatowa,
akwarela, pastele suche, pastele olejne, kredka  - format A3

6. Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje:
Nazwisko, imię, wiek, adres szkoły lub placówki którą reprezentuje lub adres prywatny. Do pracy należy
dołączyć kartę zgłoszenia na konkurs plastyczny.

7. Prace należy nadesłać na adres:
Miejski Ośrodek Kultury, ul. Kościuszki 5, 42-450 Łazy, woj.śląskie

8. Termin nadsyłania prac upływa dnia 18.12.2020r.

9.Organizator powoła niezależne jury które dokona oceny prac, przyznając nagrody i wyróżnienia \dyplom i
nagroda rzeczowa.

10. Ogłoszenie wyników nastąpi 22 grudnia 2020r. o czym poinformujemy nagrodzonych.

11.  Udział  w  konkursie  wiąże  się  z  udzieleniem Organizatorowi  nieodpłatnej  niewyłącznej  licencji  na
korzystanie z tego utworu przez czas nieokreślony na terytorium całego świata na następujących polach
eksploatacji:
a)utrwalanie  i  zwielokrotnianie  dowolną  techniką  egzemplarzy  utworu,  w  tym  techniką  drukarską,
reprograficzna,  zapisu  magnetycznego  oraz  techniką  cyfrową  –  między  innym  poprzez  zamieszczenie
nagrodzonych prac na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Łazach oraz w serwisie Facebook
na profilu ośrodka;

b)  Publiczne  wystawienie,  wyświetlenie,  odtworzenie  –  między  innymi  podczas  wystawy  prac
zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Kultury.

12. Prace nadesłane przechodzą na własność organizatora.

13. Informacje o konkursie pod numerem telefonu:
32 67 29 453, 606 379 968 lub e - mail: plastyka@moklazy.pl

14. Nagrody będą do odebrania osobiście w ciągu miesiąca od ogłoszenia wyników.
Nagród nieodebranych nie wysyłamy.
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