KONKURS PLASTYCZNY: „POLSKIE STROJE LUDOWE”
REGULAMIN
Organizator: Miejsko Gminny Dom Kultury im. F. Kotuli, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 12, 36-060 Głogów Małopolski
tel. 17 86 40 107, e-mail: mgdk@mgdk.pl
Zasięg konkursu: Ogólnopolski

PATRONAT HONOROWY
Burmistrz Głogowa Młp.
Paweł Baj

Cele konkursu:
 Rozwijanie zainteresowań kulturą ludową.
 Uwrażliwienie na piękno folkloru Polski.
 Zachęcanie do twórczego przedstawienia różnorodności i odmienności kulturowej w różnych regionach Polski.
 Doskonalenie różnych technik plastycznych.
 Rozwijanie wrażliwości plastycznej poprzez kreatywną interpretację tematu.
Założenia konkursu:
 Konkurs polega na wykonaniu płaskiej pracy plastycznej obrazującej piękno i oryginalność ludowego stroju
lub ludowych strojów z jednego lub z kilku regionów Polski.
 Autor może przedstawić w konkursie jedną, samodzielnie wykonaną pracę.
 Technika wykonania: kolaż, wyklejanka, wycinanka itp.
 Sugerujemy wykorzystanie następujących materiałów: koronki, materiały pasmanteryjne, ozdoby do haftu, płótno,
tkaniny, bibuła, papier kolorowy itp.
 Pracę płaską należy umieścić np. na papierze, kartonie, desce, styropianie itp.
 Format pracy: co najmniej A3 lub większy.
 Na każdej pracy prosimy umieścić z przodu: Imię i Nazwisko autora pracy, rok urodzenia, miejscowość, adres e-mail,
nr telefonu kontaktowego.
 Prosimy o wypełnienie i czytelne podpisanie, a następnie przesłanie wraz z pracą zgody na przetwarzanie danych
osobowych – dostępnej na www.mgdk.pl
 Do oceny prac konkursowych powołane zostanie Jury, które wyłoni laureatów nagród i wyróżnień.
 Przewiduje się przyznanie nagród finansowych. Łączna pula nagród w konkursie wynosi 3 750 zł.
 Nadesłane prace wezmą udział w wystawie pokonkursowej, która dostępna będzie także w formie filmu na
www.mgdk.pl – Głogowska Kultura w Czasach Zarazy.
 Nagrodzone i wyróżnione prace przechodzą na własność Organizatora.
Prace konkursowe oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych:
 Kategoria I: 7 – 10 lat (ur. 2011 - 2014).
 Kategoria II: 11 – 14 lat (ur. 2007 - 2010).
 Kategoria III: 15 – 18 lat (ur. 2003 - 2006).
 Kategoria IV: 18+ (ur. 2002 i wcześniej).
 Kategoria specjalna (bez względu na wiek): podopieczni placówek pomocowych (ŚDS itp.).
Kryteria oceny:
 Oryginalność pracy.
 Samodzielność wykonania pracy.
 Estetyka pracy.
Terminarz:
 Dostarczanie prac: do 14 maja 2021r.
 Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 20 maja 2021r. – dostępne na www.mgdk.pl
Wszelkie zapytania dotyczące organizacji konkursu prosimy kierować do koordynatora – Pani Moniki Twardowskiej,
tel. 607 095 508.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac podczas transportu.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE.

