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Regulamin Konkursu Plastycznego
pt.

”Kopciuszek w poznańskim Teatrze Wielkim”
ORGANIZATOR:
•
•

Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury w Poznaniu
Teatr Wielki w Poznaniu

Konkurs ma na celu przybliżyć operową wersję bajki Kopciuszek oraz upowszechnić wśród
dzieci i młodzieży sztukę operowo-baletową. Ideą konkursu jest przygotowanie młodych
widzów do odbioru spektakli operowych i baletowych znajdujących się w repertuarze Teatru
Wielkiego w Poznaniu.
W konkursie można pokazać przesłanie moralne, takie wartości jak skromność i pycha,
szlachetność i prostactwo, nagroda i kara, tradycyjny schemat bajki z tytułowym
Kopciuszkiem, złą Macochą i jej złośliwymi córkami, dobrą Wróżką, Księciem i Królem.
Można opowiedzieć to nawiązując do tańca, gestu i muzyki, do baśniowej scenerii.
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych,
młodzieżowych domów kultury i ognisk plastycznych z terenu m. Poznania.

gimnazjów,

CELE:
1. Zainteresowanie i przygotowanie dzieci i młodzieży do odbioru spektakli operowych i
baletowych Teatru Wielkiego w Poznaniu
2. Zainteresowanie historią Teatru Wielkiego w Poznaniu
3. Pobudzenie twórczości plastycznej dzieci i młodzieży
4. Wymiana doświadczeń i poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych
5. Konfrontacja najciekawszych prac podczas wystawy pokonkursowej
WARUNKI UCZESTNICTWA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wiek uczestników od 7 do 15 lat
Jeden autor może przesłać maksymalnie 3 prace.
Prace zbiorowe nie będą rozpatrywane.
Format nie większy niż A2
Technika dowolna (z wyłączeniem form przestrzennych).
Prace nie mogą być zwinięte w rulon.
Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w materiałach
i publikacjach związanych z konkursem z zaznaczeniem czyjego autorstwa jest
praca. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora.
8. Należy podać następujące dane: imię, nazwisko i wiek autora oraz adres i telefon;
e-mail i telefon placówki.
9. Złożenie podpisanego przez Rodzica/Opiekuna Załącznika nr 1.

10. Zgłoszenie się do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych uczestnika przez organizatora na potrzeby związane z
organizacją i przebiegiem konkursu.
TERMINY:
1. Prace należy dostarczyć do 15 stycznia 2014 roku na adres:
STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW I SYMPATYKÓW KULTURY
w Poznaniu
adres doręczeń: Ul. Druskienicka 32, Szkoła Podstawowa nr 62. W każdą środę od
godz. 14 – 17, Pracownia Plastyczna STiSK, sala 120, lub pocztą.
tel. 607 997 613
e-mail biuro@stisk.pl
2. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi podczas wernisażu wystawy
wyróżnionych prac konkursowych. Termin i miejsce wernisażu zostanie podany
odrębnie.
NAGRODY:
1. Organizator powoła 3 osobowe jury złożone z artystów plastyków oraz
przedstawiciela Teatru Wielkiego, a laureaci konkursu zostaną powiadomieni o
wynikach telefonicznie lub mailowo
2. Zostaną przyznane po 3 nagrody i wyróżnienia/dyplomy w 2 kategoriach wiekowych:
•
•

szkoły podstawowe, od 7-12 lat
szkoły gimnazjalne, od 13-15 lat

3. Laureaci nagród i wyróżnień zostaną zaproszeni na spektakl baletowy „Kopciuszek”
do Teatru Wielkiego w Poznaniu w miesiącu lutym 2014 r. oraz wezmą udział w
zwiedzaniu kulis Teatru Wielkiego w odrębnym terminie
4. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać u organizatora konkursu: Barbary
Kubiak-Sobczak tel 607 997 613, Bożeny Fibik-Beim tel. 692 533 155.

SERDECZNIE ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W KONKURSIE
Prezes
Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury
Barbara Kubiak-Sobczak

Poznan, dnia 6 listopada 2014 r.

Załącznik nr 1
do Regulaminu Konkursu Plastycznego
”Kopciuszek w poznańskim Teatrze Wielkim”
Imię i nazwisko autora
Telefon domowy lub komórkowy
Wiek autora (ukończone)
Tytuł pracy

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna
Szkoła (nazwa)
3. Adres szkoły
4. E-mail szkoły
5. Telefon do szkoły
Opiekun plastyczny – nauczyciel
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez
organizatora na potrzeby związane z organizacją i przebiegiem konkursu.
Upoważniam Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury w Poznaniu do
nieodpłatnego i nieodwołalnego upoważnienia do wykorzystania nadesłanej
pracy na wszelkich polach eksploatacji, w szczególności do celów
promocyjnych i wydawniczych. Zezwalam na utrwalanie, zwielokrotnianie
i wytwarzanie dowolną techniką dalszych egzemplarzy.
Akceptuję Regulaminu konkursu plastycznego ”Kopciuszek w poznańskim Teatrze
Wielkim”

……………………………………….
Podpis Rodzica/Opiekuna, data

