REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
INSPIROWANEGO TWÓRCZOŚCIĄ TADEUSZA RÓŻEWICZA
RÓŻEWICZ OPEN FESTIWAL 2017
„Najlepiej widzę, kiedy zamknę oczy. Z zamkniętymi oczyma widzę miłość, wiarę, prawdę...”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs organizowany jest w ramach festiwalu Różewicz Open Festiwal 2017
i jest zwany dalej: „Konkursem".
2. Organizatorem Konkursu jest Miejski Dom Kultury w Radomsku i Miasto Radomsko.
3. Termin składania prac konkursowych: do 29.09.2017 r.
4. Rozstrzygnięcie Konkursu: 5 października 2017 r. godz.10.00 w siedzibie Organizatora.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wskazanych w ust. 2 i 3 terminów, o czym
zawiadomi zamieszczając stosowną informacje na stronie internetowej www.mdkradomsko.pl z
co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.
§2
ZAŁOŻENIE KONKURSU I CEL
Założeniem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej inspirowanej wybranym utworem
poetyckim Tadeusza Różewicza.
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych, posiadających zdolności plastyczne,
przy czym zgłoszenia danego ucznia do Konkursu musi dokonać szkoła/instytucja.
Cel konkursu:
a) popularyzacja twórczości Tadeusza Różewicza wśród młodzieży,
b) rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności plastycznych.
§3
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Konkurs przeprowadzony będzie dla uczniów szkół gimnazjalnych.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wykonanie jednej interpretacji plastycznej
wybranego utworu poetyckiego Tadeusza Różewicza.
3. Praca plastyczna powinny być podpisana imieniem i nazwiskiem uczestnika Konkursu oraz
zawierać tytuł interpretowanego utworu.
4. Praca może być wykonana dowolną techniką – format min. A4, maks. B1.
5. Prace należy dostarczyć do Miejskiego Domu Kultury (Dział Upowszechniania Filmu i
Organizacji Imprez) wraz z załączonym i wypełnionym formularzem zgłoszeniowym
najpóźniej do dnia 29 września 2017 r. do godz. 16.00.
6. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 5 musi być podpisana przez osobę reprezentującą daną
szkołę zgłaszającą ucznia.

§4
PRZEBIEG KONKURSU
1. Organizator powoła 3 – osobowe profesjonalne jury, które dokona oceny, przyzna
nagrody i wyróżnienia. W skład jury wejdą fachowcy z dziedziny plastyki.
2. Jury oceniać będzie:
a) plastyczną oryginalność ujęcia treści i problemu interpretowanego wiersza
b) kompozycję pracy
c) walory estetyczne
3. Obrady Jury są tajne i mogą w nich uczestniczyć wyłącznie osoby wchodzące w skład Jury.
Jury wybierają ze swojego składu Przewodniczącego, którego zadaniem jest czuwanie nad
prawidłowością obrad, sporządzenie i podpisanie protokołu końcowego zawierającego dane
uczestników oraz przyznane nagrody i wyróżnienia, jak też przedstawienie wyników prac
Jury. Obsługę administracyjną prac Jury zapewnia Organizator.
4. Decyzja jury jest ostateczna.
§5
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. Wybrane prace zostaną zaprezentowane na wystawie w Miejskim Domu Kultury
w Radomsku w dniu 5 października 2017 r. podczas rozstrzygnięcia konkursu.
2. Organizator przewiduje nagrody dla laureatów.
3. Zdobywcami nagród w Konkursie będzie trzech uczestników-laureatów.
4. Zaproszenie laureatów na uroczystość podsumowującą Konkurs nastąpi drogą mailową na
adres uczestnika oraz jego szkoły w dniu 2 października 2017 r. Organizator może przyznać
również Wyróżnienia.
5. Laureaci zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi.
4.Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego
Regulaminu rozstrzyga Organizator.
5. Jury może zakończyć konkurs bez wyłonienia osoby/osób wygrywających konkurs, jak też
przyznać tylko niektóre spośród nagród.

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przystępując do Konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz wyraża zgodę na
przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych, a także wykorzystania wizerunku oraz
danych osobowych w postaci imienia i nazwiska przez Organizatora. Dane będą przetwarzane
w celu przeprowadzenia Konkursu i jego promocji oraz w związku z przyznaniem nagrody.
2. Organizator nie zwraca kosztów uczestnictwa w Konkursie.
3. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to
na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiany w Regulaminie oraz wyniki
konkursu zostaną opublikowane na stronie Organizatora: www.mdkradomsko.pl

4. Prace konkursowe będzie można odebrać w siedzibie Organizatora po 16 października
2017 r.
5. Informacji na temat konkursu udziela Miejski Dom Kultury w Radomsku, ul. Brzeźnicka 5,
97-500 Radomsko. Tel./fax 44/ 683 28 29, 683 24 86, 683 52 55, e-mail:
promocja@mdkradomsko.pl; www.mdkradomsko.pl.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie pracy złożonej w
Konkursie.

