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REGULAMIN

IV JURAJSKIEGO
KONKURSU

PLASTYCZNEGO
dla młodzieży i dorosłych

„Ilustracja do legend, baśni,
podań”

ORGANIZATOR
Regionalny Ośrodek Kultury

w Częstochowie

Cele:

- pogłębienie wiedzy o regionie Jury Krakowsko- 
  Częstochowskiej o jej tradycjach i historii,
- przybliżenie i zapoznanie się z już nagrodzonymi
  w konkursie zeszłorocznym legendami, baśniami,
  podaniami,
- pozyskanie ilustracji do wskazanych przez organizatora 
  legend, baśni i podań laureatów i wybranie najlepszych do 
  wydawnictwa,
- promocja uzdolnionych talentów, 
- rozwijanie twórczości plastycznej.

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs jest adresowany do młodzieży /klas VII-VIII/ 
    i osób dorosłych.
2. Format prac plastycznych A-4.
3. Technika dowolna, płaska.
4. Każda praca powinna być opatrzona załączoną kartą
    zgłoszenia z danymi i przyklejona z tyłu pracy:
    imię i nazwisko autora, wiek, miejscowość,adres e-mail, 
    telefon kontaktowy i tytuł legendy, bajki, podania do której 
    powstała ilustracja .

Termin:
    Prace należy dostarczyć lub przesłać do dnia 
    31 maja 2021 r. na adres:

                   Regionalny Ośrodek Kultury
                           ul. Ogińskiego 13 a
                         42-200 Częstochowa 
                   tel. 34 366 59 50; 34 324 46 51
                  e-mail 
                       www. rok.czestochowa.pl

O

                    
   

rok@rok.czestochowa.pl

cena prac:
1. Oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatora.
2. Prace nie spełniające warunków regulaminowych
    nie będą klasyfikowane przez Jury.
3. Jury konkursu będzie oceniać: zgodność pracy 
    z tematyką i celami konkursu, wkład pracy własnej, 
    zastosowaną technikę oraz estetykę wykonania.
4. Każdy uczestnik oceniany będzie w jednej z grup
    wiekowych:
    I grupa - młodzież
    II grupa - dorośli
5. Organizator przewiduje nagrody i wyróżnienia
    dla uczestników w każdej grupie wiekowej.

    
    
    Dodatkową nagrodą będzie wydawnictwo  
    legend, baśni, podań laureatów konkursu literackiego
    z poprzedniego roku uzupełnione wybranymi 
    najlepszymi ilustracjami z tegoż właśnie  konkursu.

UWAGA!
     Nagrodzone i wyróżnione prace będą prezentowane
     na stronie internetowej 

      Organizator zastrzega również możliwość 
     przeprowadzenie konkursu jedynie w formie on-line.
     

Uwagi końcowe:

Organizator udostępnia na stronie internetowej 
 zeszłoroczne legendy,

baśnie, podania z którymi prosimy się zapoznać i wybrać
jeden utwór, do którego należy wykonać własnoręcznie 
ilustrację.

Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatora,
będą zarchiwizowane, a po kilku edycjach konkursu
wydane drukiem. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukowania 
prac w celach popularyzatorskich.

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w harmonogramie
z przyczyn od niego niezależnych. O wszystkich zmianach 
zgłoszeni uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie lub
e-mail

informacji na temat konkursu udziela:
Małgorzata Chebel,
st. instruktor d/s plastyki
plastyka@rok.czestochowa.pl. 

zapraszamy do udziału w konkursie

www. rok.czestochowa.pl
     wraz z protokołem w dniu 18 czerwca 2021 r.
     Laureaci będą poinformowani telefonicznie
     o odbiorze nagród.

www.rok@rok.czestochowa.pl


