konkurs plastyczny: fotografia, grafika komputerowa, grafika
warsztatowa, kolaż, techniki kombinowane, rysunek, malarstwo

05.06.2020 r.
Nasze piękne miasto Bielsko-Biała urzeka nie tylko swoimi zabytkami
lecz także urokliwą atmosferą. Jednocześnie jest bardzo malowniczo ułożone
u stóp
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i „naładować akumulatory”, odpoczywając na łonie natury. Dlatego też chcąc
rozbudzić
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i

miłość
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naszego
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a szczególnie wśród dzieci i młodzieży, zapraszamy do udziału w konkursie
plastycznym. Tworząc prace zwracajmy uwagę, by były one swojego rodzaju
promocją naszego miasta, podkreśleniem jego piękna i uroku. Głównym celem
jest zainteresowanie, szczególnie dzieci i młodzieży, technikami plastycznymi
oraz danie im szansy na wyrażenie siebie poprzez działania artystyczne.
Organizatorem imprezy jest Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej
Dom Kultury w Olszówce.

Administratorem danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Bielsku Białej. Sposób
przetwarzania danych osobowych opisano w Regulaminie konkursów i wydarzeń on-line na
stronie http://www.mdk.bielsko.pl/rodo

Warunkiem udziału w konkursie jest akceptacja

Regulaminów w formie oświadczenia w zgłoszeniu mailowym: Zapoznałem się z treścią oraz
w pełni akceptuję zapisy i oświadczenia wynikające z Regulaminu konkursów i wydarzeń
on-line w MDK w Bielsku-Białej oraz określone w Regulaminie „Pocztówka z Bielska-Białej".

Regulamin konkursu
• Konkurs ma charakter otwarty (bez ograniczenia wiekowego) o zasięgu rejonowym.
• Prace będą oceniane według kategorii wiekowych.
• Jury oceniać będzie: oryginalność pomysłu, stopień trudności (odpowiednio do
wieku), ogólny wyraz artystyczny.
• Pracę należy wykonać samodzielnie, zrobić zdjęcie w dobrej jakości i przesłać na
adres e-mail: olszowka@mdk.bielsko.pl
z dopiskiem „Pocztówka z Bielska-Białej”
• UWAGA! W mailu proszę dołączyć zgodę:
Zapoznałem się z treścią oraz w pełni akceptuję zapisy i oświadczenia wynikające
z Regulaminu konkursów i wydarzeń on-line w MDK w Bielsku-Białej oraz określone
w Regulaminie „Pocztówka z Bielska-Białej”
Regulamin konkursów i wydarzeń on-line w MDK w Bielsku-Białej dostępny jest na
stronie www.mdk.bielsko/rodo"
• Prace konkursowe powinny zawierać: imię, nazwisko, wiek autora oraz klasę!
• Tematyką konkursu jest miasto Bielsko-Biała – jego walory przyrodnicze,
architektoniczne, kulturowe, bliskość przyrody z aglomeracją miejską.
•
Techniki: fotografia artystyczna, grafika komputerowa, grafika warsztatowa,
kolaż (techniki kombinowane), malarstwo, rysunek
• Termin oddania prac mija 27.05.2020 r.
• Ogłoszenie wyników 05.06.2020 r.
• Organizator konkursu uhonoruje laureatów nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami
(do odbioru w DK po wcześniejszym umówieniu terminu).
• Prace będą eksponowane podczas wystawy w Domu Kultury w Olszówce. O terminie
wystawy powiadomimy w późniejszym terminie.
• Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
• Udział w konkursie jest bezpłatny.

