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„Pocztówka z Bielska-Białej”
konkurs plastyczny:
fotografia, grafika komputerowa, grafika warsztatowa, kolaż.

31.05.2017r.
Nasze piękne miasto Bielsko-Biała urzeka nie tylko swoimi zabytkami lecz także
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i „naładować akumulatory”, odpoczywając na łonie natury. Na co dzień, żyjąc
w pośpiechu i biegu, nieraz nie zauważamy w jak pięknym miejscu żyjemy. Dlatego też
chcąc rozbudzić zachwyt i miłość do naszego miasta wśród mieszkańców, a szczególnie
wśród dzieci i młodzieży, zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym. Tworząc
prace zwracajmy uwagę, by były one swojego rodzaju promocją naszego miasta,
podkreśleniem jego piękna i uroku.
Organizatorem imprezy jest Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej:
Dom Kultury w Olszówce.
Głównym celem jest zainteresowanie, szczególnie dzieci i młodzieży, technikami
plastycznymi oraz danie im szansy na wyrażenie siebie poprzez działania artystyczne.
Przeprowadzenie konkursu przyczyni się do promocji naszego miasta i dostrzeżenia jego
walorów przyrodniczych, architektonicznych, kulturowych oraz do popularyzacji
Bielska-Białej, zachęcenia, by zwrócić uwagę na aspekty turystyczne oraz bliskość
przyrody z aglomeracją miejską.
Najlepsze prace konkursowe zostaną udostępnione szerokiemu gronu odbiorców,
poprzez zaprezentowanie ich na banerach w przestrzeni miejskiej Cygańskiego Lasu
w dniach: 31.05.2017r. – 30.06.2017r.
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Regulamin:
• Konkurs ma charakter otwarty (bez ograniczenia wiekowego) o zasięgu rejonowym.
• Prace będą oceniane według kategorii wiekowych:
Kategoria
Kategoria
Kategoria
Kategoria
Kategoria
Kategoria
Kategoria

I: dzieci przedszkolne
II: klasy I-III
III: klasy IV-VI
IV: szkoły gimnazjalne
V: szkoły ponadgimnazjalne
VI: osoby w wieku 21 do 26 lat
VII: osoby powyżej 26 lat

• Jedna osoba może złożyć maksymalnie 3 prace lub jedną pracę składającą się z 3 części.
• Złożone prace nie mogą być większego formatu niż A3.
• Prace konkursowe powinny być nieoprawione i na odwrocie zawierać:
imię, nazwisko, wiek autora oraz klasę,
• Osobno prosimy dołączyć podpisany formularz zgłoszeniowy - w przypadku osób
niepełnoletnich formularz zgłoszeniowy podpisać musi rodzic bądź opiekun prawny.
• Tematyką konkursu jest miasto Bielsko-Biała – jego walory przyrodnicze, architektoniczne,
kulturowe, bliskość przyrody z aglomeracją miejską.
• Techniki: fotografia artystyczna, grafika komputerowa,
grafika warsztatowa, kolaż (techniki kombinowane).
• Termin oddania prac mija 10.05.2017r.
• Ogłoszenie wyników 31.05.2017r. o godz. 16.00
• Prace należy nadsyłać na adres: Dom Kultury w Olszówce, ul. Olszówka 20D, 43-309
Bielsko-Biała, z dopiskiem „Pocztówka z Bielska-Białej”
lub złożyć osobiście w sekretariacie (w godz. 8.00-20.00).
• Organizator konkursu uhonoruje laureatów nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami.
Dopuszczalne jest przyznawanie nagród i wyróżnień w niniejszym konkursie przez niezależne
instytucje, osoby prywatne (które będą mogły wykorzystać prace do celów reklamowych).
• Jury przyzna: Grand Prix oraz w każdej grupie wiekowej I, II i III miejsce, a także
wyróżnienia.
• Jedną z głównych nagród dla laureatów będzie wydruk prac na banerach oraz prezentacja ich
w przestrzeni Cygańskiego Lasu (wybór prac należy do jury).
• Pozostałe prace będą eksponowane podczas wystawy w Domu Kultury w Olszówce do
23.06.2017r.
• Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez osoby uczestniczące na
przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych
(ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133, poz. 833 z póz.zm.).
• Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
• Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora – nie będą zwracane.
• Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac.
• Udział w konkursie jest bezpłatny.

