REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„KOCIEWSKA POCZTÓWKA”
1. Konkurs organizowany jest pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin.
2. Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie.
3. Konkurs organizowany jest w ramach obchodów Światowego Dnia Kociewia obchodzonego
10 lutego 2017 roku.
4. Celem konkursu jest edukacja regionalna, pielęgnowanie historii i tradycji Kociewia oraz
rozwój umiejętności artystycznych.
5. Tematem konkursu jest interpretacja tytułowego hasła „Kociewska pocztówka”. Zadaniem
uczestników jest przedstawienie własnego spojrzenia na Kociewie w postaci pocztówki. Praca
może przedstawiać np. zwyczaje, obrzędy świąteczne, wierzenia, sztukę ludową, haft,
krajobraz czy budownictwo na Kociewiu.
6. Forma i technika wykonania prac dowolna. Może to być np. namalowany obraz, rysunek,
grafika, collage, wykonany farbami, kredkami, temperą, czy z użyciem technik mieszanych.
7. W konkursie nie będą oceniane prace wykonane w technice komputerowej.
8. Rozmiar pracy nie może przekroczyć formatu A3.
9. Pracę na odwrocie należy opisać:
imię i nazwisko autora
wiek/ klasa
nazwa szkoły/placówki lub adres zamieszkania i kontakt
10. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół i pozostałych placówek
edukacyjno-wychowawczych z terenu Gminy Pelplin (SOSW, WTZ, ŚDS) oraz do osób
dorosłych, w tym mieszkańców Domów Pomocy Społecznej.
11. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną, samodzielnie wykonaną pracę.
12. Organizator powoła komisję konkursową, która spośród wszystkich dostarczonych prac
wybierze 10 najbardziej oddających tematykę konkursu, uwzględniając oryginalny pomysł
dzieła, zgodność z tematem, poziom artystyczny, jakość wykonania, wiek autora pracy.
13. Termin dostarczenia prac konkursowych upływa 6 lutego 2017 r. godz. 15.00.
14. Miejsce przyjmowania prac: Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie, ul. Kościuszki 2A, w
godzinach pon.-czw. 7.40-17.00, pt. 7.40-15.00.
15. Wyniki konkursu zostaną podane na internetowej stronie Miejskiego Ośrodka Kultury
w Pelplinie www.mok.pelplin.pl, Gminy Pelplin www.pelplin.pl oraz na Facebooku (fanpage
MOK i Gminy) dnia 7 lutego 2017 r.
16. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, a dziesięciu laureatów
nagrody, które zostaną wręczone podczas Gali Kociewskiej w Ośrodku Kultury w Pelplinie,
dnia 10 lutego 2017, godz. 16.00.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród specjalnych.
18. Autorzy prac przenoszą na Organizatora niczym nieograniczone prawa autorskie do
korzystania z dostarczonych na konkurs prac. W tym celu uczestnik złoży stosowne
oświadczenie, podpisane przez Rodzica lub Prawnego Opiekuna w przypadku osób
niepełnoletnich.
19. Organizatorzy nie przewidują zwrotu dostarczonych prac (na życzenie można prace odebrać).
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20. Nagrodzone prace będą eksponowane podczas obchodów Światowego Dnia Kociewia, w
Ośrodku Kultury, w Gminie Pelplin, na stronach internetowych wymienionych w pkt. 15 i/lub
w innych miejscach publicznych w Pelplinie.
21. Pytania dotyczące konkursu można kierować do Miejskiego Ośrodka Kultury, tel. 58 5361452,
789 240 990, mok@pelplin.pl.

Piotr Łaga – dyr. Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie
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