Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO u.17-go Stycznia 56 a, 06-400 Ciechanów
tel.570 809 003, e-mail: studio@coekstudio.pl
e-mail konkursowy: konkurs@coekstudio.pl

Regulamin konkursu plastycznego
„Współczesny patriotyzm i ja”

1. Organizator konkursu
Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO.
2. Adresat konkursu
Konkurs ma charakter lokalny, skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Ciechanowie oraz powiecie
ciechanowskim.
3. Cele konkursu
- Popularyzowanie zagadnień związanych z niepodległością i wolnością.
- Zapoznanie z problematyką odzyskania i obrony przez Polskę niepodległości.
- Rozwijanie zdolności twórczych.
- Kształtowanie współczesnych postaw patriotyzmu.
Celem głównym konkursu jest publikacja książki autorstwa młodych, utalentowanych
plastycznie mieszkańców powiatu ciechanowskiego w ramach świętowania 100. rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości. W książce wydane zostaną zwycięskie prace konkursowe.
4. Warunki uczestnictwa w konkursie
- posiadanie ważnej legitymacji szkolnej szkoły podstawowej, gimnazjalnej lub średniej.
- dostarczenie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oraz pracy konkursowej do
siedziby organizatora do dnia 30.09.2018r.
- spełnienie wymagań zawartych w pkt. 5 regulaminu;

5. Wymagania
- format pracy A4 lub A3,
- Płaskie techniki prac: malarstwo, rysunek, collage, grafika warsztatowa.
- praca nieprawiona,
- prace powinny być odpowiednio spakowane, zabezpieczone przed zagięciami. Nie wolno zwijać
prac w rulon i składać.
- Teść prac musi być związana z podanym w tytule tematem.
- Prace muszą być wykonane samodzielnie przez uczestnika. Prace łamiące prawa autorskie będą
odrzucane.
- każdy uczestnik może zgłosić do konkursu 1 pracę plastyczną;
- Prace należy czytelnie opisać na odwrocie: imię, nazwisko autora pracy, szkoła, klasa, technika
wykonania, adres ucznia, nazwa i adres szkoły/placówki, telefon kontaktowy, e-mail, imię i
nazwisko nauczyciela/opiekuna/instruktora, pod którego kierunkiem praca została wykonana.
Można też pracę przesłać indywidualnie, wówczas należy podać dane kontaktowe rodzica.
7. Jurorzy i nagrody
- oceny nadesłanych prac plastycznych dokona 3-osobowe jury
powołane przez organizatora;
- prace będą oceniane w poszczególnych kategoriach wiekowych:
klasy 1 – 3 szkoły podstawowe
klasy 4 – 6 szkoły podstawowe
klasy 7, 8 szkoły podstawowe oraz 3 klasa gimnazjum
wszystkie klasy szkół średnich
- nagrodą w konkursie jest publikacja pracy plastycznej w książce oraz nagrody rzeczowe.
- wyniki ogłoszone będą 30.10.2018r. - telefonicznie oraz na stronie i fanpage’u organizatora
- książka z nagrodzonymi pracami plastycznymi wręczona będzie laureatom w trakcie
wernisażu 8 listopada 2018 w galerii COEK STUDIO.
8. Uwagi końcowe
-sprawy niezawarte w regulaminie rozstrzyga organizator;
-wysłanie formularza zgłoszeniowego oraz pracy plastycznej jest jednoznaczne z akceptacją
regulaminu;
-wysłanie formularza zgłoszeniowego oraz pracy plastycznej jest jednoznaczne ze zgodą na
umieszczenie pracy na stronie internetowej organizatora oraz publikacji w wydawnictwie
obejmującym nagrodzonych uczestników i zgodą na publikację wizerunku, wykorzystanie w
materiałach promocyjnych.
- udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na używanie pracy plastycznej w celach
promocyjnych przez organizatora (z uwzględnieniem praw autorskich);
- jedyną formą wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz pracy
plastycznej zgodnie z wszystkimi warunkami regulaminu;
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY MUSI BYĆ PODPISANY ODRĘCZNIE!
FORMULARZ TRZEBA WYDRUKOWAĆ I PODPISAĆ PO CZYM DOSTARCZYĆ DO SIEDZIBY ORGANIZATORA:
Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO
u.17-go Stycznia 60 C (HALA MOSIR) lub – po termomodernizacji - 56 a, 06-400 Ciechanów
tel.570 809 003, e-mail: studio@coekstudio.pl
e-mail konkursowy: konkurs@coekstudio.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY "Niepodległość – kocham"
konkurs plastyczny

1. IMIĘ I NAZWISKO.........................................................................................................................
2. DATA URODZENIA........................................................................................................................
3. MIEJSCOWOŚĆ..............................................................................................................................
4. E-MAIL.............................................................................................................................................
5. TELEFON KONTAKTOWY...................................................................................................…
6. TYTUŁ PRACY (opcjonalnie).….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….
7. OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM SIĘ Z TREŚCIĄ REGULAMINU
8. OŚWIADCZAM, ŻE JESTEM AUTOREM ZAŁĄCZONYCH UTWORÓW

..............................................................................
( CZYTELNY – ODRĘCZNY PODPIS UCZESTNIKA)

