
Siemianowickie Centrum Kultury
ul. Niepodległości 45 41-106 Siemianowice Śląskie

Telefon: 032/228 72 80 E-mail: sekretariat@siemck.pl

organizator:

Siemianowickie Centrum Kultury
Pracownia Plastyczna OKIENKO

temat III edycji: 

„ ”PODRÓŻE WYOBRAŹNI

Czy z podróżami trzeba czekać aż do wakacji? 
Czy może w tym pomóc wyobraźnia?
A juz na pewno przyda się bajecznie kolorowa paleta barw 
jaka można samemu uzyskać mieszając 
TRZY PODSTAWOWE KOLORY : CZERWONY ŻÓŁTY NIEBIESKI
CZERWONE PLAŻE NA ….MARSIE
ŻÓŁTE POLA DOJRZAŁYCH SŁONECZNIKÓW
NIEBIESKIE GŁĘBINY PODWODNYCH ŚWIATÓW

A gdzie Wy chcielibyście przeżyć wakacyjną przygodę, 
gdzie zaprowadzi Was kolorowa wyobraźnia.
Opowiedzcie o tym na swoich rysunkach , obrazkach 
i innych pomysłowych aranżacjach.
Na prace czekamy do końca czerwca 2016.
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Siemianowickie Centrum Kultury
ul. Niepodległości 45 41-106 Siemianowice Śląskie
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Nagrody 

Jury wyłoni zwycięzców oraz przyzna nagrody 
i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach wiekowych. 
Nagrodzeni uczestnicy otrzymają rzeczowe nagrody ufundowane 
przez organizatora oraz sponsorów. 
Uczestnicy wystawy pokonkursowej otrzymają dyplomy.

Ocena
Prace oceniać będzie profesjonalne jury.
Jury oceniać będzie estetykę, wyraz artystyczny 
i dobór techniki plastycznej, autentyzm i samodzielność 
wykonanej pracy oraz szczerość wypowiedzi.

Regulamin
Cele Konkursu
Prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży. 
Wymiana doświadczeń i poszerzenie wiedzy z zakresu
różnych technik plastycznych. 
Promocja sztuki dziecięcej.

Regulamin
Postanowienia ogóle
- organizator zastrzega sobie prawo do 
bezpłatnego eksponowania i publikowania 
nadesłanych prac;
- organizator nie zwraca nadesłanych prac
- termin ogłoszenia wyników oraz wernisażu wystawy 

pokonkursowej wraz z wręczeniem nagród zostanie ogłoszony na 
stronie internetowej organizatora: siemck.pl nie później niż w drugiej 
połowie września 2016 r.
- udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu 
Konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 
osobowych uczestnika przez  organizatora w zakresie niezbędnym 
do przeprowadzenia konkursu oraz dalszego wykorzystywania prac.

Warunki uczestnictwa
- każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę
- technika prac dowolna (malarstwo, rysunek, grafika, łączenie technik, fotografia)

- format prac dowolny
- prace rolowane, zginane, zbiorowe nie będą oceniane
- laureaci zostaną wyłonieni w trzech kategoriach wiekowych
- kategorie uczestników:
                      A: 6-9 lat   B: 10-13 lat   C: 14-16 lat
- prace muszą być czytelnie opisane na odwrocie wg wzoru:

Imię i nazwisko autora
Kategoria wiekowa, wiek

Imię i nazwisko instruktora/opiekuna
Numer telefonu oraz adres e-mail 

do kontaktu z organizatorem

- prace należy przesyłać na adres organizatora:
Siemianowickie Centrum Kultury ul. Niepodległości 45,
41-106 Siemianowice Śląskie,
do dnia 30 czerwca 2016r. z dopiskiem:
                   Konkurs Plastyczny
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