
Regulamin   konkursu   plastycznego   „Nasza   Galeria   2020”     
  

§   1   Postanowienia   ogólne     

1.   Poniższy   regulamin   określa   zasady   i   warunki   uczestnictwa   w   konkursie   plastycznym   „Nasza   Galeria   

2020”   organizowanego   w   ramach   projektu   “Ogród   na   sztukę”.   

2.   Organizatorem   Konkursu   jest   Centrum   Inicjatyw   Społecznych   w   Gliwicach.     

3.   Podstawowe   pojęcia   stosowane   w   regulaminie:   

- Konkurs   -   konkurs   „Nasza   Galeria   2020”   organizowany   w   dniach   05-23.12.2020   r.   

- Organizator   -   Centrum   Inicjatyw   Społecznych   w   Gliwicach;   

- Zespół   -   rodzina   zgłoszona   za   pomocą   formularza   zgłoszeniowego;   

- Uczestnik   -   członek   Zespołu;   

- Aplikacja    -   wniosek   konkursowy   składany   mailowo,   w   skład   którego   wchodzą:   wypełniony   

formularz   zgłoszeniowy,   prace   graficzne   w   ilości   5-10   szt.   (ilość   prac   nie   ma   wpływu   na   ocenę).   

  

§   2   Cele   Konkursu:     

1.   Propagowanie   i   rozwijanie   aktywności   artystycznej   dzieci   i   dorosłych.   

2.   Rozbudzanie   twórczej   inwencji   dziecka   oraz   kształtowanie   samodzielnego   i   twórczego   myślenia.     

3.   Tworzenie   nowych   przestrzeni   dla   relacji   rodzinnych.   

  

§   3   Zasady   Konkursu     

1.   Konkurs   skierowany   jest   do   rodzin   -   rodziców   i   dzieci   do   lat   18.   Dopuszcza   się   udział   starszego   

rodzeństwa,   jednak   przynajmniej   jeden   z   uczestników   danego   Zespołu   powinien   być   dzieckiem   poniżej   

18   roku   życia.  

2.   Zadaniem   uczestników   Konkursu   jest   przedstawienie   spójnego   zbioru   prac   wykonanych   dowolną   

techniką   plastyczną.   Poprzez   “spójność”   rozumie   się   stosowanie   dowolnego   klucza   opisanego   przez   

Zespół   w   formularzu   zgłoszeniowym.   

3.   Każdy   Zespół   przedstawi   (jako   załącznik   do   zgłoszenia)   cyfrowe   kopie   od   pięciu   do   dziesięciu,   

samodzielnie   (bez   pomocy   osób   spoza   zespołu)   wykonanych   prac.   Zarówno   technika/ki   wykonania   prac   

jak   i   ich   format   (wielkość)   są   dowolne.   

4.   Jeden   Zespół   może   zgłosić   tylko   jedną   aplikację   konkursową   składającą   się   z   5   do   10   prac.     

5.   Wszystkie   zbiory   prac   zgłoszone   do   konkursu   zostaną   opublikowane   na   stronie   

nasztuke.otwratapracownia.org   w   formie   wirtualnych   galerii   sztuki.   

6.   Konkurs   nie   obejmuje   prac   przestrzennych.     

7.   W   Konkursie   nie   mogą   brać   udziału   prace   wcześniej   publikowane   lub   zgłoszone   wcześniej   w   innym   

konkursie.     

8.   W   nazwie   pliku   każdej   nadesłanej   pracy   konkursowej   należy   wpisać   tytuł   pracy   zgodny   z   tytułem   

przedstawionym   w   formularzu   zgłoszeniowym.     

9.   Aplikacje   na   Konkurs   należy   przesłać   na   adres    kontakt@cis-gliwice.pl ,   w   tytule   wiadomości   wpisując   

“Nasza   Galeria”.   
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10.   Do   każdego   zgłoszenia   konkursowego   należy   dołączyć   formularz   zgłoszeniowy   wypełniony     

i   podpisany   przez   wszystkich   członków   zespołu   oraz   rodzica/opiekuna   prawnego   członków   

niepełnoletnich.   Zgłoszenia   nie   zawierające   podpisów   nie   będą   zakwalifikowane   do   Konkursu.     

11.   Zgłoszenie   prac   do   Konkursu   jest   równoznaczne   z   nieodpłatnym   przeniesieniem   na   Organizatora   

prawa   do   publikacji    prac   konkursowych   na   stronie   i   w   mediach   społecznościowych   Organizatora.     

12.   Zestawy   prac   zgłoszone   w   ramach   poszczególnych   Aplikacji   zostaną   opublikowane   przez   

Organizatora   w   formie   wirtualnych   galerii   dostępnych   na   stronie   nasztuke.otwartapracownia.org   

13.   Termin   dostarczenia   prac   upływa   18   Grudnia   2020   roku.     

14.   Osoby   nagrodzone   zostaną   powiadomione   mailowo   o   wynikach   Konkursu.   Wyniki   zostaną   także   

zamieszczone   na   stronach   www   i   w   mediach   społecznościowych   Organizatora.   

15.   Rozstrzygnięcie   konkursu   i   ocena   prac   nastąpi   do   23   Grudnia   2020   roku.     

  

§   4.   Kryteria   oceny   prac   konkursowych   Prace   zostaną   ocenione   pod   względem:     

- oryginalności   pracy;   

- ogólnych   walorów   artystycznych   i   estetycznych;   

- spójności   przedstawionego   zbioru   prac.   

  

§   5   Nagrody   

1.   Komisja   konkursowa   wyłoni   zwycięzców   w   kategoriach:   

- najbardziej   kreatywna   wystawa;   

- najlepsza   praca   zespołowa.   

2.   Wszystkie   zespoły   biorące   udział   w   konkursie   otrzymają   pakiety   upominków.   

3.   Odbiór   nagród   będzie   możliwy   w   siedzibie   Centrum   Inicjatyw   Społecznych,   w   Gliwicach,     

przy   ul.   Barlickiego   3   w   terminach   i   godzinach   przedstawionych   w   ogłoszeniu   wyników.   

  

§   6   Postanowienia   końcowe     

1.   Zgłoszenie   aplikacji   na   konkurs   jest   równoznaczne   z   akceptacją   treści   niniejszego   regulaminu    

i   wyrażeniem   zgody   przez   uczestników   konkursu   (ich   pełnoletniego   przedstawiciela)   na   wykorzystanie   

załączonych   prac   nieodpłatnie   przez   organizatorów   w   celu   realizacji   założeń   konkursu   i   jego   promocji.   

2.   Zgłoszenie   prac   na   konkurs   uważane   będzie   za   uznanie   warunków   regulaminu.   

3.   Organizatorzy   Konkursu   zastrzegają   sobie   prawo   do   zmian   w   niniejszym   Regulaminie.     

4.   Decyzja   Komisji   Konkursowej   jest   ostateczna   i   nie   przysługuje   od   niej   odwołanie.     

5.   Organizator   zaznacza,   że   nie   ponosi   odpowiedzialności   za   zdarzenia   losowe   uniemożliwiające   

przeprowadzenie   Konkursu.     

6.   Wszelkie   sprawy   sporne   lub   nieobjęte   niniejszym   regulaminem   rozstrzyga   Organizator.   Informacje   

dotyczące   Konkursu   udzielane   są   poprzez   kontakt   mailowy:    kontakt@cis-gliwice.pl .   
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