Regulamin
XXI Międzynarodowego
Konkursu Plastycznego
Bohúňova Paleta 2018
CEL KONKURSU
Założeniem Konkursu jest popularyzacja i szerokie rozpowszechnienie twórczości P. M.
Bohúňa.
Celem konkursu są subiektywne wypowiedzi artystyczne uczniów, na podstawie
obserwacji rzeczywistości i budowanie głębszych relacji z otoczeniem.
WARUNKI KONKURSU
W Konkursie mogą brać udział autorzy w wieku od 4 do 20 lat w kategoriach :
do 7 lat
do 11 lat
do 15 lat
do 20 lat
z przedszkoli, szkół podstawowych, średnich, plastycznych średnich, techników
dowolnego typu, z kółek i ognisk plastycznych, domów kultury.
Przyjmowane są prace na płaszczyźnie dowolnego formatu w kategoriach:
malarstwo
grafika
rysunek
techniki różne (z użyciem różnych eksperymentalnych materiałów)
fotografia
grafika komputerowa
prace przestrzenne
Prace kolektywne (wykonane przez kilku autorów) NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.
Prace powinny być sygnowane ( DRUKOWANYMI LITERAMI ) :
autor
wiek
adres szkoły
instruktor prowadzący
państwo
TERMIN KONKURSU
Prace uczestników XXI Międzynarodowego Konkursu Artystycznego "Bohunova Paleta"
zostaną przyjęte do 15 maja 2018 r. pod adresem:

Miejski Dom Kultury
ul. 1 Maja 12
43-300 Bielsko-Biała
OCENA KONKURSOWA
Konkurs zostanie oceniony przez międzynarodowe jury (jego skład zostanie opublikowany
w katalogu wyników). Jury postanawia przyznać dyplomy w złotych, srebrnych,brązowych
pasmach oraz wyróżnienia.
Praca, której przyznano główną nagrodę Grand Prix, staje się logiem konkursu i będzie
wydrukowana na stronie tytułowej katalogu.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 30 czerwca 2018 r.

TEMAT KONKURSU:
Kolory życia
- podstawą tematu mogą być indywidualne relacje ze światem, jego otoczenie,
intensywna percepcja procesu, odkrycie różnych horyzontów naszego życia (osoba część natury, społeczeństwo, różne kultury, uczucia,
- portret, postać, kompozycja figuralna,
- parafraza dzieła.
Nagrodzone prace zostaną wystawione w Miejskim Domu Kultury w Dolnym Kubinie,
oraz w Galerii Miejskiego Domu Kultury - Domu Kultury Włókniarzy w Bielsku-Białej.
Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagród oraz do opublikowania
nagrodzonych prac w prasie. Prace nie zostaną zwrócone autorowi przez organizatora,
pozostają w jego archiwum, a autorzy wyrażają zgodę na bezpłatne ich wykorzystanie
w celach promocyjnych konkursu.

