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Termin nadsyłania prac:

23 października 2020
na adres:
ul. Perłowska 12/1
60-182 Poznań, Polska
wiedząca:
Edyta Czernecka
www.slowodziej.pl

REGULAMIN KONKURSU

FarBoBajanie to Wojewódzki Konkurs Plastyczny, będący integralną
częścią projektu czytelniczo-kulturalnego SłowoDziej.
Cele Konkursu:
- przybliżenie uczniom wielkopolskich szkół mitologii Słowian, rozbudzanie
wyobraźni i zdolności plastycznych,
- przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze i jej współtworzenia,
- promocja utalentowanej młodzieży, wrażliwej estetycznie i aktywnej twórczo.
Zasady uczestnictwa:
- zadaniem uczestników Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego FarBoBajanie jest
wykonanie prac plastycznych będących przedstawieniem wybranej postaci bądź
sceny z tekstu w oparciu o lektury zgodnie z podziałem na kategorie:
a) klasy edukacji wczesnoszkolnej: postać z wybranej przez siebie baśni
słowiańskiej,
b) klasy IV-VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych: ilustracja do
wybranego tekstu nadesłanego przez Organizatorów,
- dopuszczalny format prac: A-4, A-3, A-2,
- technika: rysunek, malarstwo, collage, grafika, technika dowolna,
- każda praca musi być opatrzona metryczką – wzór na stronie projektu - trwale
umocowaną na odwrocie pracy,
O cena prac:
- prace będą oceniane przez profesjonalne jury złożone z artystów plastyków i
instruktorów malarstwa; Komisarzem Konkursu będzie pani Karolina Urbańska,
- każdy uczestnik otrzyma Dyplom Uczestnictwa w Konkursie, laureaci dyplomy i
nagrody,
- prace laureatów Konkursu zostaną zaprezentowane na wystawie czasowej bądź
w przestrzeni internetu oraz podczas finisażu 13 listopada 2020r.,
- w kwestiach spornych ostateczne zdanie należy do Komisarza Konkursu.
Terminy
- przyjmowane będą tylko prace opatrzone metryczką dostarczone na adres:
Fundacja Lokalnego Wsparcia Kultury AITWAR
60-182 Poznań ul. Perłowska 12/1
tel. 505 25 15 10
w nieprzekraczalnym terminie do 23 października 2020 r. włącznie,

- metryczka znajduje się na stronie www.slowodziej.pl i może być sporządzona
odręcznie,
- ze względu na sytuację pandemiczną Organizator zapewnia sobie prawo do
zorganizowania otwartej lub zamkniętej wystawy pokonkursowej bądź publikacji
prac w przestrzeni internetowej,
- uroczyste podsumowanie Konkursu wraz z ogłoszeniem wyników, wręczeniem
dyplomów i nagród nastąpi 13 listopada, w piątek, o g. 17:00; o miejscu spotkania
laureaci zostaną powiadomieni osobnym komunikatem.

Postanowienia końcowe
- Organizator, Fundacja Lokalnego Wsparcia Kultury AITWAR zastrzega sobie
prawo do publikacji nadesłanych prac w mediach telewizyjnych, internetowych,
biuletynach i innych,
- nadesłanie pracy wiąże się z przekazaniem praw autorskich do niej
organizatorom (art. 50 Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83); nadesłane prace przechodzą na
własność organizatora i nie podlegają zwrotowi,
- udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu i zgodą na
przetwarzanie danych osobowych uczestników w zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia konkursu. Administratorem danych jest Fundacja AITWAR.
Podanie danych osobowych przez uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do
przeprowadzenia konkursu. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu w
treść przechowywanych danych osobowych i żądania ich zmiany lub usunięcia.
Żądanie usunięcia jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie,
- Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji i zmian w Regulaminie,
- udział w Konkursie jest bezpłatny,
- na stronie internetowej www.slowodziej.pl znajdują się :
1. Regulamin Konkursu FarBoBajanie
2. Teksty wyznaczone przez Organizatorów
3. Aktualności i bieżące komunikaty.
- ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatorów.

