REGULAMIN KONKURSU
pt. „

…i dusza leci ku tobie przez bory i wody… „
Honorowy Patronat Muzeum Henryka Sienkiewicza.
Oddział Muzeum Narodowego

I. ORGANIZATOR KONKURSU:
Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu

Osiedlowy Dom Kultury „Słońce”
61-686 Poznań, Osiedle Przyjaźni 120
II. CZAS TRWANIA KONKURSU:
20.06.2016 - 31.12.2016 roku.
III.
•
•
•

CELE KONKURSU:
popularyzacja twórczości Henryka Sienkiewicza,
rozwijanie aktywności artystycznej wśród społeczności Poznania
integracja twórczych środowisk z różnych dzielnic miasta

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:
• Konkurs ma charakter indywidualny, otwarty, bezpłatny. Nie przewiduje się nagród
pieniężnych. Kierowany jest do osób dorosłych amatorsko zajmujących się
malarstwem artystycznym.
• Technika wykonania: pastel lub dowolna technika malarska
• Format nie mniejszy niż 29,7 x 42,0 cm i nie większy niż 70,0 X 100,0 cm.
• W Konkursie nie będą uczestniczyć prace o treści naruszającej prawo bądź godzącej
w dobre obyczaje, normy obyczajowe lub społeczne oraz prace, których autorem nie
jest zgłaszający.
• Każda praca nadesłana na Konkurs powinna być opisana na odwrocie w następujący
sposób: imię i nazwisko autora, adres autora, numer telefonu, adres e-mail,
ewentualnie tytuł pracy.
• Każdy uczestnik zobowiązany jest do złożenia oświadczenia dotyczącego praw
autorskich i przetwarzania danych, którego wzór będzie dostępny w biurze ODK
„Słońce” lub na stronach www.psmwinogrady/domy-kultury/odk-slonce/ od dnia
1.IX.2016
V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC:
• Miejsce: Osiedlowy Dom Kultury „Słońce”, 61-686 Poznań, Osiedle Przyjaźni 120

•
•
•

Prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą do 31 października 2016. Liczy się
data stempla pocztowego.
Prace nadesłanie po terminie nie będą brane pod uwagę.
Koszty przesyłki prac ponoszą uczestnicy Konkursu.

VI. OCENY I NAGRODY:
• Oceny prac dokona Komisja Konkursowa.
• Ocenie podlegać będą: oddanie plastyki i emocjonalności charakterystycznej dla
powieści H. Sienkiewicza, walory artystyczne, estetyka, warsztat.
• W zależności od ilości zgłoszonych na konkurs prac przyznane zostaną od 1 do 3
nagrody w formie katalogów wydanych przez Muzeum Narodowe w Kielcach Oddział
Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku.
• Wyniki Konkursu zostaną umieszczone na stronach internetowych ODK „Słońce”
www.psmwinogrady.pl/domy-kultury/odk-slonce
• Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się podczas wernisażu w siedzibie ODK
„Słońce”. Dokładny dzień i godzina zostaną podane do wiadomości w terminie
późniejszym.
• Wystawa będzie obejmowała wszystkie uczestniczące w konkursie obrazy z
zastrzeżeniem, że w przypadku dużej liczby zostanie wystawiony określony ich
wybór.
• Prace nadesłane na Konkurs będą do odbioru po zakończeniu wystawy w dniach od
2 – 6.I.2017 r. przez autorów lub osoby upoważnione przez autorów na piśmie.
Prace, które nie zostaną wystawione będzie można odebrać po wernisażu.
• Uczestnik w przypadku otrzymania nagrody automatycznie wyraża zgodę na
nieodpłatne przekazanie swojej pracy na rzecz Oddziału Muzeum Narodowego w
Kielcach – Pałacyku im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, jeżeli kierownictwo
Muzeum wyrazi taką chęć.
• W sprawach nie objętych Regulaminem decyduje Organizator.

