REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
pt. „KOBIETA

– WOLNA I NIEPODLEGŁA”

POD PATRONATEM WÓJTA GMINY RASZYN
ORGANIZOWANEGO PRZEZ CENTRUM KULTURY RASZYN

§1
Organizator Konkursu
Organizatorem konkursu plastycznego pod tytułem: „KOBIETA
I NIEPODLEGŁA” jest „Centrum Kultury Raszyn” w Raszynie.

–

WOLNA

Konkurs nawiązuje swoją tematyką do obchodów 100-lecia odzyskania
niepodległości przez Polskę, co skutkowało m.in. uzyskaniem praw wyborczych
przez kobiety (na mocy dekretu Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego o ordynacji
wyborczej do Sejmu Ustawodawczego z dnia 28 listopada 1918 roku) i w efekcie
zwiększyło znaczenie społeczne kobiet.
§2
Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do osób dorosłych, nie będących
profesjonalnymi artystami.
2. Uczestnicy biorący udział w Konkursie akceptują zasady zawarte w Regulaminie.
3. Każdy uczestnik zobowiązany jest wypełnić formularz zgłoszenia (można go
dostarczyć osobiście, wysłać mailem lub pocztą) do 1 marca 2019 roku.
4. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie dwie prace wykonane w dowolnych
technikach: malarstwo, rysunek, grafika.
5. Prace malarskie, graficzne, rysunkowe powinny być oprawione (nie przyjmujemy
prac oprawionych w szkło!), przygotowane do ekspozycji (z uchwytem do
powieszenia pracy). Prace niespełniające tych wymagań nie będą
wyeksponowane.
6. Minimalny format pracy A3 (ok. 30x40 cm.)
7. Na odwrocie każdej pracy należy przykleić metryczkę z opisem:
* imię i nazwisko autora pracy
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* tytuł pracy
* technika
* rok powstania pracy
8. Prace wraz z dołączonym formularzem zgłoszeniowym należy złożyć osobiście lub
przesłać (liczy się termin dostarczenia) w terminie do 1 marca 2019 roku (piątek)
na adres:
Centrum Kultury Raszyn, Al. Krakowska 29A, 05-090 Raszyn
z dopiskiem: Konkurs plastyczny pt. „KOBIETA – WOLNA I NIEPODLEGŁA”
9. Uczestnik konkursu sam
i przygotowaniem pracy.

pokrywa

koszty

związane

z

wykonaniem

10. Uczestnik konkursu przyjeżdża na własny koszt i sam pokrywa ew. koszty
pobytu.
11. Organizatorzy zastrzegają sobie wyłączne prawo wyboru prac do ekspozycji.
Jedna z prac zostanie umieszczona w folderze, który otrzyma każdy uczestnik
konkursu.
12. Organizatorzy dokonują zwrotu prac po 1 kwietnia 2019 roku. Prace należy
odebrać osobiście.
§3
Komisja Konkursowa
1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana
przez Organizatora.
2. Komisja zobowiązana jest do zachowania bezstronności podczas oceny prac.
3. Konkurs jest jednoetapowy.
§4
Nagrody
1. Zwycięzcy otrzymają nagrody, w formie karty podarunkowej do Empiku:
I NAGRODA - karta podarunkowa o wartości 400 złotych,
II NAGRODA - karta podarunkowa o wartości 300 złotych,
III NAGRODA - karta podarunkowa o wartości 200 złotych.
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2. Nagrody zostaną wręczone laureatom podczas wernisażu wystawy prac
konkursowych w dniu 7 marca 2019 roku / czwartek / o godz. 18:00 w Galerii Q
Centrum Kultury Raszyn przy Al. Krakowskiej 29A.
3. Komisja Konkursowa ocenia prace w kategorii otwartej dla artystów amatorów.
4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
5. W przypadku nieobecności podczas wręczania nagród będzie można zgłosić się
po odbiór nagrody do siedziby Organizatora w terminie do 1 kwietnia 2019 roku.
§5
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin wraz z formularzem zgłoszenia dostępny jest w siedzibie
Centrum Kultury Raszyn, na stronie internetowej www.ckr.raszyn.pl
oraz na facebooku https://www.facebook.com/RaszynCentrumKultury/.
2. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
3. Wernisaż wystawy pokonkursowej pt. „Kobieta – wolna i niepodległa” jest
kontynuacją Ogólnopolskiej Wystawy pt. „Kobieta” / XII edycja 2019 r.

W razie pytań prosimy o kontakt:
Centrum Kultury Raszyn, Al. Krakowska 29A, 05-090 Raszyn, tel. 22 460 57 60
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