REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „SMOG – MOŻEMY TO ZMIENIĆ!”
1. ORGANIZATOR i WSPÓŁORGANIZATORZY
- Fundacja „Otwarty Plan” z Krakowa (www.otwartyplan.org) i D. Grodowski (www.grodowski.net)
oraz:
- Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda, ul. Fabryczna 2, 57-450 Ludwikowice Kłodzkie, tel.74 872 20
84
- Miejski Ośrodek Kultury w Nowej Rudzie (MOK), ul. Strzelecka 2a, 57-400 Nowa Ruda
tel. 74 872 44 84
- patronat medialny - “Noworudzianin”.
2. CEL KONKURSU
Konkurs ma na celu uświadomienie skali zagrożenia smogiem, sposobów walki z jego przyczynami
oraz promocję alternatywnych form produkcji i pozyskiwania energii (Odnawialnych Zródeł Energii).
3. TERMINY I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU
Konkurs zostaje ogłoszony 16.11. 2017 i trwać będzie do dnia 08.12. 2017.
Prace można składać w sekretariacie Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda, ul. Fabryczna 2,
57-450 Ludwikowice Kłodzkie.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 09. 12. 2017 r, Komisja Konkursowa złożona będzie z 3
członków jury. Komisja pracę rozpocznie po zamknięciu przyjmowania zgłoszeń prac konkursowych.
Wyróżnieni autorzy zostaną nagrodzeni podczas pokazu prac, który odbędzie się dnia 10.12.17 o
godzinie 14.00 w Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda, ul. Fabryczna 2, 57-450 Ludwikowice Kłodzkie
4. TECHNIKA WYKONANIA PRACY KONKURSOWEJ
Praca może zostać wykonana dowolną techniką malarską (tempera, akwarela, farby plakatowe, olej)
i graficzną (ołówek, węgiel, tusz, etc)
Mile widziany będą prace w formie plakatu lub kolażu.
Format prac od A3 (format bloku rysunkowego) do A1 i B1 (format arkuszu bristolu)
5. UCZESTNICY KONKURSU
Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież z terenu miasta i gminy Nowa Ruda.
Prace powinny być opisane w następujący sposób:
na tylnej stronie pracy piszemy tylko nick, może się on składać z liter lub cyfr lub ich kombinacji: np.
aga11, 5xyz, myszkamiki;
Szczegółowe dane autora, tzn:
1) Tytuł pracy
2) Imię i nazwisko,
3) Miejscowość.

4) Wiek
5) telefon kontaktowy
;powinny znalezć się w załączonej oddzielnie kopercie
Kopertę podpisujemy tym samym pseudonimem, który znalazł się na dostarczonej pracy, czyli:
np. aga11, 5xyz, myszkamiki;
6. ZGŁOSZENIA DO KONKURSU
Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace. Udział w konkursie jest bezpłatny.
Miejsce składania zgłoszeń: Sekretariat Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda ul. Fabryczna 2 57-450
Ludwikowice Kłodzkie.
7. KRYTERIA OCENY
Przy wyborze najlepszych prac konkursowych brane będą pod uwagę:
- umiejętność twórczej interpretacji hasła tytułowego konkursu – nie chodzi nam wyłącznie o
pokazanie dymiących kominów – to widzimy na co dzień :)
- kreatywność;
- warsztat autora pracy;
8. NAGRODY
Rozdanie nagród odbędzie się po ogłoszeniach wyników konkursu w dniu 10.12.2017 o godzinie
14.00 w Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich.
Wśród uczestników zostaną wytypowane i nagradzane trzy miejsca konkursowe. Komisja
konkursowa zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień dla uczestników konkursu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 793 404 207

