KONKURS PLASTYCZNY
Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” - Kulturalnie na co dzień
ORGANIZATOR:
Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”
ul. Krańcowa 106, 20-320 Lublin
tel: 81 744 16 38, mail: sekretariat@ddkbronowice.pl
www.ddbronowice.pl
CEL KONKURSU:
• zapoznanie z różnorodnością technik plastycznych,
• pobudzanie do tworzenia samodzielnych i oryginalnych prac,
• rozwijanie wyobraźni twórczej i zmysłu obserwacji,
• integracja sympatyków działań Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” poprzez
twórczość artystyczną,
• aktywizacja uczestników zajęć i zainteresowanie ich prowadzoną przez Dzielnicowy Dom
Kultury „Bronowice” działalnością,
• przybliżenie identyfikacji wizualnej i zwiększenie rozpoznawalności marki
Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice”.
TECHNIKA WYKONANIA:
Uczestnicy wykonują prace w następujących kategoriach:
• ozdoba na ścianę,
• praca 3D (forma przestrzenna),
• poduszka.
Prace plastyczne mogą być w dowolnych formach i technikach plastycznych, płaskich
lub przestrzennych.
FORMY I WARUNKI UCZESTNICTWA:
• prace muszą być wykonane samodzielnie,
• uczestnik może zgłosić maksymalnie po jednej pracy w każdej z trzech kategorii,
• uczestnikiem konkursu może być każdy (bez ograniczeń wiekowych), kto wykona
i nadeśle prace zgodnie z regulaminem,
• wielkość prac dowolna,
• technika i sposób prezentacji dowolny,
• do pracy należy dołączyć zamkniętą kopertę z wypełnioną Kartą Zgłoszenia,
która stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
KRYTERIA OCENY PRAC:
• oryginalność pomysłu i wykorzystanie w pracy elementów identyfikacji wizualnej
instytucji,
• kreatywność w zakresie przedstawienia tematu,
• precyzja wykonania i trwałość,
• estetyka wykonania i atrakcyjność wizualna,
• spełnienie wymogów regulaminu.

Prace prosimy dostarczyć do dnia 7 czerwca 2016 r. na adres:
Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”, ul. Krańcowa 106, 20 – 320 Lublin
tel. 81 7441638, e-mail: sekretariat@ddkbronowice.pl;
O przyznaniu nagród i wyróżnień decyduje jury powołane przez organizatora konkursu. Decyzja
jury jest nieodwołalna. Prace biorące udział w konkursie pozostają własnością organizatora i będą
zaprezentowane podczas wystawy pokonkursowej. Wyniki konkursu zamieszczone zostaną
na stronie internetowej DDK ”Bronowice” www.ddkbronowice.pl; dodatkowo zwycięzcy zostaną
o wygranej poinformowani telefonicznie.
Podsumowanie konkursu połączone z wernisażem prac zakwalifikowanych do wystawy
pokonkursowej odbędzie się podczas Gali Zakończenia Sezonu Kulturalnego 2015/2016,
11 czerwca 2016 w Muszli Koncertowej Ogrodu Saskiego.
Informacji udziela koordynator konkursu:
Natalia Wiśniewska, tel: 81 744 16 38, mail: dzialprogramowy@ddkbronowice.pl;

KONKURS PLASTYCZNY
Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” - Kulturalnie na co dzień
Karta zgłoszenia
prosimy wypełnić drukowanymi literami
IMIĘ I NAZWISKO AUTORA PRACY
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
WIEK: ………………………………………………………………………………………………
NUMER TELEFONU KONTAKTOWEGO: ………………………………………………………
ADRES E-MAIL: ……………………………………………………………………………………

 wyrażam zgodę

 nie wyrażam zgody

na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji od Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"
i umieszczenie mojego adresu e-mail w bazie danych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, pozycja 883).
ADRES KORESPONDENCYJNY:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

……………………….……………

……………………………………………………

miejscowość, data

podpis (w przypadku osób niepełnoletnich
podpis rodzica lub prawnego opiekuna)

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody
na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatora w zakresie niezbędnym
do przeprowadzenia i promocji konkursu.

