Konkurs plastyczno-fotograficzny
Administrator strony www.MEGAMATY.pl ogłasza konkurs
fotograficzny pn. „CHĘCI, POMYSŁ I TRAWA = MEGA ZABAWA”.

plastyczno-

Wyczaruj wraz z klasą lub grupą nieformalną dowolną pracę plastyczną na zadany
temat i wygraj dobrą zabawę!
1. Cele konkursu:
- prezentowanie i popularyzowanie twórczości plastycznej, rozwijanie wrażliwości
na sztukę oraz estetykę
- rozwijanie wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych kreatywności
- rozwijanie umiejętności pracy w grupie.
2. Prace konkursowe należy przesłać pocztą na adres Park Aniołów Michał Steciak
Karsznice 80, 28-366 Małogoszcz z dopiskiem: konkurs lub sfotografować i wysłać
emailem na adres: biuro@parkaniolow.pl
3. Konkurs trwa od 25 maja 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku. W przypadku prac
nadsyłanych listownie decyduje data stempla pocztowego.
4. Forma pracy konkursowej:
- plastyczna - wykonana techniką dowolną: od rysunkowej po fotograficzną
- największy dopuszczalny format A0. Prace powinny być wykonane techniką płaską
(np. malarstwo, rysunek, grafika, techniki mieszane, wydrukowana fotografia).
Praca nie może być podpisana nazwiskiem autora
- w postaci pliku graficznego odwzorowującego pracę plastyczną zapisana w formacie
.jpg lub .png lub .pdf
5. W konkursie mogą brać udział szkoły, inne placówki i osoby indywidualne z terenu
całej Polski.
6. Każda z prac przekazanych na konkurs powinna być podpisana i zawierać
oświadczenie stanowiące załącznik do konkursu.
7. Otrzymanych prac konkursowych Organizator nie zwraca.

8. Ocena prac i nagrody: Prace oceniać będzie Komisja konkursowa powołana przez
Organizatora. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej do 14 dni od czasu
zakończenia konkursu na stronie internetowej www.megamaty.pl. Nagrodą w
konkursie są 2 vouchery (po jednym dla danej placówki) na dowolną mega matę
planszową o wymiarach nie większych niż 3x4m do zrealizowania na stronie
www.megamaty.pl do 31.12.2019 roku. Organizator pokryje koszty wysyłki mega gry
planszowej.
9. Kryteria oceny: jury przyzna nagrody i wyróżnienia, kierując się kryteriami
artystycznymi, ale też merytorycznymi. Przy ocenie prac jury weźmie pod uwagę:
- koncepcyjne odniesienie się do tematów konkursów i ich twórczą interpretację,
- wartości artystyczne i estetyczne wykonanych prac.

