XVI Powiatowy Przegląd Prac Plastycznych Dzieci i Młodzieży
Salon wiosenny 2019 p.t. „Barwy muzyki”
pod patronatem starosty starachowickiego Piotra Babickiego

R E G U L A M I N
ORGANIZATORZY:
Młodzieżowy Dom Kultury w Starachowicach, Stowarzyszenie Promocji Talentów przy MDK w
Starachowicach.
CELE:
-krzewienie i upowszechnianie twórczości plastycznej wśród dzieci i młodzieży,
-wymiana doświadczeń metodycznych i estetycznych,
- przełożenie wrażeń muzycznych na język plastyki,
- propagowanie twórczych form spędzania czasu,
- rozwijanie kreatywności, wrażliwości oraz wyobraźni plastycznej dzieci i młodzieży.
TEMATYKA:
-200 rocznica urodzin Stanisława Moniuszki twórcy opery narodowej ( rok 2019 ogłoszony przez Sejm
i Senat RP Rokiem St. Moniuszki)– inspiracja operami „Halka”, „Straszny Dwór” i innymi,
- muzyka na przestrzeni dziejów – od muzyki dawnej do współczesnej – instrumenty, orkiestry, soliści,
zespoły,
- własna wyobraźnia, skojarzenia i wrażenia muzyczne odnoszące się do współczesnych ikon muzyki
pop, grup muzycznych itp.
TECHNIKA:
- Wszystkie techniki malarskie i rysunkowe, grafika warsztatowa, collage – bez materiałów sypkich –
umożliwiający eksponowanie pracy w szklanej antyramie.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
- Czytelnie wypełnienie i podpisanie Karty Zgłoszenia wraz z Oświadczeniem i informacją o
przetwarzaniu danych osobowych.
- Format prac: A2 /50x70cm/, A3,A4.
- Maksymalna ilość prac z jednej szkoły/placówki – 10.
-Każdy uczestnik może przedstawić maksymalnie 1 pracę.
-Prace będą oceniane w czterech grupach wiekowych – wiek uczestników do 20 lat.
- Prace zbiorowe, zwinięte w rulon, poskładane lub niezgodne z regulaminem nie będą brały udziału w
konkursie.
-Prace należy dostarczyć bez passe-partout.
-Prace powinny być opisane na odwrocie drukowanym pismem: tytuł pracy, imię i nazwisko autora,
wiek(bez podawania klasy), źródło inspiracji, placówka.
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA :
- udział w konkursie jest bezpłatny,
- organizator powoła jury złożone z artystów plastyków i pedagogów,
- zostaną przyznane nagrody, wyróżnienia i dyplomy,
- osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione o terminie wręczenia nagród i wyróżnień,
- prace nagrodzone i wyróżnione nie będą zwracane,
- pozostałe prace nie będą przechowywane i należy je odebrać po zakończeniu wystawy w MDK,
- organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystywania oraz przetwarzania prac na
potrzeby konkursu i wystaw we wszystkich publikacjach i prezentacjach medialnych poprzez
organizatora oraz powiat starachowicki,
- organizator zastrzega sobie prawo do innego niż przewiduje regulamin przyznania nagród i wyróżnień.
TERMINY i MIEJSCA:
Składanie prac plastycznych w MDK ul. Gliniana 10 a /budynek III L.O./ Starachowice 27 – 200 tel. 41
274 31 32 do poniedziałku 1 kwietnia 2019 roku, do godziny 15.30.
Wernisaż wystawy pokonkursowej wraz z wręczeniem nagród i wyróżnień odbędzie się 11
kwietnia 2019 r. o godz. 12: 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego ul. Borkowskiego 4 w
Starachowicach.
Zadanie jest współfinansowane przez powiat starachowicki.
Zapraszamy do udziału w konkursie!

