
 Regulamin konkursu plastycznego

  „Baśnie i legendy”
Konkurs plastyczny 

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

Organizator
                    
             Dom Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Cele konkursu
• Pogłębienie wiedzy o tradycjach i wydarzeniach zawartych w podaniach, legendach

i opowieściach  dotyczących miasta, regionu i kraju.
• Rozwijanie wrażliwości i umiejętności artystycznych  dzieci i młodzieży
• Inspirowanie wyobraźni  podaniami i legendami regionalnymi i narodowymi.   
• Zaprezentowanie twórczości plastycznej dzieci i młodzieży.
• Zainteresowanie tradycjami i legendami naszych sąsiadów.

 Zasady uczestnictwa

Tematyka:
• Tematem konkursu jest wykonie pracy plastycznej ilustrującej ulubioną legendę, podanie 

czy opowieść dotyczącą rodzinnego miasta, regionu lub kraju.

 Uczestnicy
• W konkursie mogą  wziąć  udział szkoły podstawowe, gimnazja, placówki kulturalne, 

świetlice
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Technika wykonania prac:
• Dopuszczalna technika wykonania prac: rysunek, grafika, malarstwo, collage, batik.
• Nie będą uwzględniane kompozycje przestrzenne.
• Format nie mniejszy niż A3.

 

Warunki:              
• Prace nie mogą być grupowe.
• Ilość nadesłanych prac z danej placówki nieograniczona.
• Jeden autor może przedstawić tylko jedną pracę.

Ocena prac:
Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową w  kategoriach wiekowych:

• 6 - 9 lat
• 10 - 12 lat
• 13 -15 lat
• powyżej 15 lat

     

Opis prac:
 Prace powinny być czytelnie opisane na odwrocie:
 - tytuł pracy
- imię i nazwisko autora
- wiek autora (klasa),
- imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana,
- nazwa i adres placówki
Zestaw prac powinien zawierać listę ich autorów oraz tytuły prac.
Na opakowaniu należy wpisać nazwę konkursu.
Nie składać, nie rolować i nie oprawiać prac.

Instytucja na bazie której planowane jest przeprowadzenie konkursu:
Dom Kultury LSM
ul. K. Wallenroda 4a
 20-607 Lublin
Dyrektor Andrzej Zdunek
Konkurs plastyczny - „Baśnie i legendy”

Terminy:
• Prace na konkurs należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 28 lutego 2013 r.
• Ocena prac nastąpi do końca marca 2013 r.
• Ogłoszenie zwycięzców nastąpi w kwietniu 2013 r.
• Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Domu Kultury LSM

www.domkulturylsm.pl
• Wręczenie nagród podczas imprezy  „Planety Lublin – Lwów -  Brześć”   w mieście
      laureata
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 Uwagi końcowe
Organizator nie przewiduje zwrotu nadesłanych prac
Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez 
wypłacania honorariów autorskich
 Prace nagrodzone i zakwalifikowane do wystawy stanowią własność organizatora i nie będą 
zwracane.

                             
Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego 

wykorzystywania prac dla promocji konkursu w następujących polach eksploatacji:
druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w internecie oraz 
w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania.

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody
na  przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu.

Wystawa pokonkursowa będzie miała miejsce 
w Domu Kultury LSM około 1 czerwca 2013 r.

Adres placówki:
Dom Kultury LSM
ul. K. Wallenroda 4a
 20-607 Lublin
z dopiskiem Baśnie i legendy

Prowadząca: Monika Sierzpowska
Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem 81-743-48-29
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