REGULAMIN
XIV Przeglądu Twórczości Plastycznej
Dzieci i Młodzieży 2020
ORGANIZATOR:
Jasielski Dom Kultury
ul. Kołłątaja 1
38-200 Jasło
tel./fax 13 44 351 50,
e-mail:jdksekretariat@gmail.com, www.jdkjaslo
TEMAT:
“Kocham Cię moja Ojczyzno” - I kat. wiekowa
Plakat z okazji 100 lecia Bitwy Warszawskiej
- II kat. wiekowa
Plakat to artystyczny gatunek grafiki użytkowej,
spełniający funkcję informacji, reklamy i propagandy.
CEL KONKURSU:
- rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej,
- wspieranie rozwoju talentów i umiejętności plastycznych,
- prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości młodzieży.
UCZESTNICY :
- dzieci i młodzież szkół podstawowych z powiatu
jasielskiego.
WARUNKI UCZESTNICTWA :
1. Uczestnicy konkursu wykonują prace w dowolnej
technice płaskiej jak: malarstwo, pastel ,grafika warsztatowa
itp. z wyłączeniem technik nietrwałych (np. plastelina,
materiały sypkie).
2. Format dowolny (min.A3 – maks. 50x70 cm )
3. Prace nie mogą być wykonane zbiorowo.
4. Każda praca powinna być czytelnie opisana na odwrocie:
- imię i nazwisko ucznia, klasa
- adres szkoły, telefon, e-mail
- imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.

OCENA PRAC:
Powołana przez organizatorów komisja dokona kwalifikacji prac
na wystawę oraz przyzna nagrody i wyróżnienia w dwóch
kategoriach: I kategoria - uczniowie klas I-IV
II kategoria – uczniowie klas V-VIII
Komisja oceni prace według następujących kryteriów:
- estetyka pracy i staranność wykonania,
- inwencja twórcza oraz nawiązanie do tematu.
TERMINY:
Termin składania prac – do 4 listopada 2020 r.
na adres Jasielskiego Domu Kultury, ul. Kołłątaja 1
Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród
nastąpi w dniu 11 listopada 2020r. w JDK,
podczas koncertu laureatów
II Konkursu Poezji i Pieśni Patriotycznej.
Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie.
Wystawa pokonkursowa trwać będzie
od 11 listopada do 11 grudnia 2020 r.
Nagrodzone prace zostają własnością Jasielskiego Domu
Kultury, pozostałe prace należy odebrać po zakończeniu
wystawy do końca stycznia2021r
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konkursu
jest instruktor plastyki Ewa Kusiak, tel. 13 44 351 54,
e-mail: jdkplastyk@vp.pl
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych
osobowych uczestników konkursu wyłącznie do działalności
promocyjnej JDK.
Zapraszamy młodzież do udziału w konkursie
oraz współpracy z naszą instytucją.

Załączniki: 1. Obowiązkowe oświadczenie RODO
2. Klauzula informacyjna RODO

