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I OGOLNOPOLSKI KONKURS CERAMICZNY

GRANTU EKOLOGICZNEGO "ZIEMIA-NASZ WSPOLNY DOM"

ORGAN!ZATOR

Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2
ul. St. Leszczyńskiego 42,85-137 Bydgoszcz, tel. 52 373 17 95,
e-mail: mdk2jordan@poczta.onet.pl, www.mdk2.bydgoszcz.pl

KOORDYNATOR DZIAŁAŃ KON KURSOWYCH

o Marlena Zabłocka e-mai!: ceramikamdk2byd@wp,pl

CELE KONKURSU

r foa/vijanie zdolności, wrażiwości plastycznej i kreatywności u dżeci, młodżeży oraz doroslych
o WtlTliana doświadczeń z zakresu zdobienia ceramiki
. ksźaftowanie dyscypliny w pracach plastycznych poprzez rmlizację prac jako odpowiedź na temat

konkursowy
. tworzenieformyartysĘczno-uz.ytkowej
o plozentacja prac z ceramiki wykonanych przez dżeci, młodżeż, dorosłych zWTZ oraz osób dorosłych

zajm ujących się ceram iką amatorsko
. ińtórprtacla własna tńatu głównąo'DONICA-DOM DLA ROŚUN"
o tworzeniepracoryginalnychiniepowtarzaInych

WARUNK! UczEsTNlcTWA
. rłykonanie prac o ternatyce "DoNlcA-DoM DLA RoŚL!N" forma przestzenna

. wielkość pracy dor,rclna

. każda praca musi być wypalona

. każdy uczestnik może wykonaó 1 prace

o przygotowanie pracy samodzielnie przez uczestnika

. udżał w konkursie omac7a akceptację rąulaminu oraz zgodę na przeniesienie własności i praw
autorskió na Organizatora konkursu, w tym zgodę na wykorrystywanie prac lub ich fragmentów do realizacji
konkursu



każda nadesłana do Organizalorapraca przechodzi na jego własność i nie podlega zwrotowi

każdaz prac powinna być opisana indywiduaInie według wzoru poniżej:
- imię i nazwisko autora
_ klasa i wiek autora
- nazwa, adres, e-mail itelefon placówki
- imię i nazwisko nauczycielałnstruktora

koniecznie dołączenie do prac zbiorczej listy uczestników z podanym wiekiem i kIasą olaz naANą,
adresem pocźowym placówki i nazwiskami nauczycieli (wg punktu powyżej). Mile widziane przesłanie
zbiorczej listy uczestników drogą mailową na adres koordynatora (ceramikamdk2byd@wp,p!)

KATEGORIE WEKOWE

Konkurs skierowany jest do uczniów szkoł podstawowych, gimnaĘalnych, średnich, podopiecmych pracowni w
placóukach kulturalno-oświatowych i Warsźatów Terapii Zajęciowej oraz osoby dorosłe zajmujące się ceramiką
amatorsko. Prace oceniane będą w pięiu kategoriach wiekowych. Osoby niepełnosprawne będą oceniane razem z
innymi uczestnikami, ale prosimy o podanie informacji o niepełnosprawności prry naałisku na opisie pracy.

KATEGoRlE
Klasv |-lll 7-9 lat
Klasv lV-Vl 10-12 lat
Gimnażum 13-'l5lat
Liceum ,16-19lat

Dorośli zwrzoraz Dorośli amatoran

TERMIN DosTARczENtA PRAG (osobiście lub pocztą) upŁywA 30 maja 2017

Prace nadesłane po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.

NlE LlczY slĘ DATA STEMPLA PoczToWEGo, A TERMIN DosTARczENlA PRAG!

na adres:

Młodzleżowy Dom Kultury Nr 2
uI. St. Leszczyńskiego 42

85-137 Bydgoszcz

z dopiskiem: ,,DoNlcA-DoM DLA RoŚLIN"

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU l OTWARCIA WYSTAWY POKONKURSOWEJ

6 CZERWCA 2017 (WTOREK). godz. 17@

godz. 1700 -wręczenie nagód,ffi
INFORMACJE DODATKOWE

Protokół pokonkurcowy wraz z wynakamizostanie umaeszczony na stronie internetowej

Organizatora do 05.06.2017r.

- Nie wysyłamy informacji laureatom konkurcu o pllzyznanych nagrodach, należy śledzić

informacje u mieszczane na poda nych stronach i ntemetowych Organ izato ra

- W przypadku nieodebrania nagrody przymanej w konkursie istnieje możiwość przesłania jej pocźą na prośbę i

kosź laureata, o ile takie zgłoszenie otr4ymamy do dwóch tygodni od dnia wernisażu. W przeciwnym wypadku

nagrody przepadną i zasilą pulę nagród w kolejnym konkursie.

Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania nagrody bądż vłyróżnienia w danej kategońi oraz
zdyskwalifikowania prac z niepełnymi danymi.
Sytuacje nieu reg u lowa ne n in iejszym reg u Iam i nem rozstzyg a Orga n izator.


