Regulamin Konkursu „Obrazy mojego miasta”
Konkurs jest organizowany w ramach projektu "Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów", współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013
ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.

1.
Organizator: Dzielnicowy Dom Kultury SM „Czechów” w Lublinie, ul. Kiepury 5a, 20-838,
Lublin, tel. +48 81 741 99 11, www.dzielnicowydomkulturysmczechw.blogspot.com;
2.
Cel konkursu: poznanie wszystkich miast uczestniczących w projekcie oczami ich
mieszkańców. Prace mają oddawać klimat miast, pokazać ulubione zakątki, mieszkańców, zachęcić
do podróży i odwiedzin;
3.
Warunki uczestnictwa:

konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży od lat 7, mieszkańców miast biorących
udział w projekcie;

tematyka prac dotyczyć będzie rodzinnych miast autorów prac, czyli Lublina, Lwowa
i Brześcia;

konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:
- plastycznej (plakat reklamowy);
- multimedialnej (prezentacja multimedialna);

technika prac:
- kat. plastyczna: dowolna (collage, fotografia, kredka, węgiel, tusz, malarstwo itp.);
- kat. multimedialna: prezentacja multimedialna w formacie Power Point lub slideshow
w programie Faststone Image Viewer, obie formy z towarzyszeniem muzyki;

format prac plastycznych: A3; ze względu na internetowy proces oceny prac należy
również dostarczyć obraz pracy zapisany elektronicznie (na CD);

prezentacje multimedialne: na CD;

prace należy czytelnie opisać lub opatrzyć wydrukowaną metryczką z informacjami: imię
i nazwisko autora, adres placówki kultury z której praca jest wysyłana;

prace plastyczne należy przesłać w opakowaniu płaskim (nie tuba) zapewniającym
bezpieczne dotarcie przesyłki, a multimedialne w kopertach bąbelkowych. Prace prosimy przesyłać
na adres: Dzielnicowy Dom Kultury SM „Czechów”, ul. Kiepury 5a, 20-838, Lublin, Polska, z
dopiskiem „Konkurs plastyczny OBRAZY MOJEGO MIASTA”, do dnia 15.02.2012r.;

prace można dostarczyć również osobiście;

organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w trakcie
przesyłania prac;

wszystkie przesłane prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane;

organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych prac konkursowych na
własnej stronie internetowej jak i na stronie projektu;
4. Ocena prac:

oceny prac dokonają internauci korzystając z głosowania na stronie projektu, w
terminie do 31.03.2013r.;

prace plastyczne oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych / 7-10 lat, 11-14 lat
oraz 15 lat i powyżej;

konkurs w kategorii multimedialnej skierowany jest tylko do młodzieży od 15 lat i
powyżej;

wyłonione będą 1, 2 i 3 miejsce w multimedialnej kategorii konkursu oraz 1, 2 i 3

miejsce w każdej kategorii wiekowej konkursu plastycznego, zostaną przyznane również
wyróżnienia;

lista zwycięzców zostanie ogłoszona na stronie organizatora oraz na stronie projektu;

wszystkie prace plastyczne i przede wszystkim te nagrodzone stworzą wystawę
pokonkursową prezentowaną w „Galerii pod schodami” Dzielnicowego Domu Kultury oraz w
Klubie Miniatura należących do SM „Czechów” w Lublinie (w terminie 15.04.2013 - 17.05.2013),
wręczenie nagród będzie miało miejsce podczas „Planety Lublin-Lwów-Brześć” w mieście laureata;

pokaz nagrodzonych prezentacji multimedialnych oraz wręczenie nagród będzie miało
miejsce podczas „Planety Lublin-Lwów-Brześć” w mieście laureata;
5.
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na
przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu (ust.
o
ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.).
6.
Terminarz konkursu:
 ogłoszenie konkursu: 10.11.2012r.;
 przyjmowanie prac: do 15.02.2013r.;
 ocena prac: do 31.03.2013r.;
 wystawa pokonkursowa: od 15.04.2013 - 17.05.2013r.

