DOM MOICH MARZEŃ - Regulamin Konkursu

ORGANIZATOR KONKURSU

Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP
Oddział Olsztyn, ul. Kołłątaja 14, 10-034 Olsztyn oraz
Narodowy Instytut Dziedzictwa
Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. 1 Maja 3, 10-117 Olsztyn

CELE KONKURSU

Kształtowanie zainteresowań architekturą w najbliższym otoczeniu.
Rozwijanie kreatywności uczestników konkursu.
Popularyzacja twórczych działań plastycznych o walorach artystycznych.

UCZESTNICY

Uczniowie szkół podstawowych na terenie województwa Warmińsko –
Mazurskiego

TEMATYKA PRACY
KONKURSOWEJ

Praca plastyczna o tematyce „Dom moich marzeń”.
Zachęcamy do wykonania pracy przedstawiającej najlepsze rozwiązanie
pomysłu na to, aby Twój dom był wyjątkowy, piękny, wygodny, ciekawy oraz
aby pasował do Twojej okolicy, jej przyrody i tradycji.

FORMAT PRACY

Każda praca powinna się mieścić na jednym arkusz A3
o wymiarach 29,7 x 42cm

TECHNIKA WYKONANIA

Uczestnicy konkursu mogą wykonać pracę w dowolnej trwałej technice
plastycznej (w tym grafika komputerowa i techniki łączone). Pracę należy
wykonać samodzielnie.
Prace konkursowe należy złożyć lub przesłać do poniedziałku 06.06.2011 do
godziny 16.00 (liczy się data wpływu) na adres:

TERMIN NADSYŁANIA PRAC I
WYNIKI KONKURSU

Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział Terenowy w Olsztynie
ul. 1 Maja 3
10-117 Olsztyn
z dopiskiem DOM MOICH MARZEŃ
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród na Finisażu Wystawy „Twój dom –
dialog z tradycją” w środę 08.06.2011 o godz. 16.00 w Galerii Stary Ratusz
WBP, ul. Stare Miasto 33 w Olsztynie.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Każdy uczestnik konkursu może złożyć dowolną ilość prac konkursowych z
tym, że każdy arkusz stanowi niezależną pracę konkursową.
Prace należy opatrzyć w prawym dolnym rogu skróconą metryczką z
imieniem, nazwiskiem, nazwą miejscowości i numerem klasy autora,
natomiast na odwrocie pełną metryczką zawierającą: imię i nazwisko,
dokładny adres zamieszkania, nazwę szkoły i numer klasy oraz telefon
kontaktowy
Prace niezgodne z regulaminem lub dostarczone po terminie nie będą
oceniane.
Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją
Regulaminu.

Kwalifikacji prac konkursowych dokona Jury powołane przez organizatorów
w składzie:
Ewa Rombalska, architekt, Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP
Oddział Olsztyn
Iwona Bolińska-Walendzik, artysta plastyk, Wojewódzka Biblioteka Publiczna
w Olsztynie
Joanna Piotrowska, historyk sztuki, Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział
Terenowy w Olsztynie

NAGRODY

Spośród prac konkursowych zostaną wyłonione trzy pierwsze miejsca w
dwóch kategoriach wiekowych:
1. Klasy I – III Szkoły Podstawowej
2. Klasy IV – VI Szkoły Podstawowej
Dodatkowo Jury wyłoni wyróżnione prace konkursowe.
Jury zastrzega sobie inny podział nagród.
Za kolejne miejsca oraz wyróżnienia przewidziano atrakcyjne nagrody
rzeczowe.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu Finisażu Wystawy „Twój
dom – dialog z tradycją” tj. w środę 08.06.2011 o godz. 16.00 w Galerii
Stary Ratusz WBP, ul. Stare Miasto 33 w Olsztynie. Prace konkursowe
będą wystawione w galerii w dniu Finisażu Wystawy.
Wszystkie prace konkursowe oraz wyniki konkursu zostaną opublikowane na
stronie internetowej:
www.olsztyn.sarp.org.pl

PRAWA ORGANIZATORÓW

Wszystkie prace biorące udział w konkursie zostaną zeskanowane i zapisane
w wersji cyfrowej w celu ich publikacji.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania danych osobowych
uczestników konkursu (imię, nazwisko, miejscowość, klasa) oraz ich prac
konkursowych.
Prace konkursowe pozostaną własnością organizatorów konkursu.

DODATKOWE INFORMACJE

Regulamin konkursu dostępny będzie na stronie internetowej
www.olsztyn.sarp.org.pl
oraz w siedzibie i na stronie internetowej:
Narodowego Instytutu Dziedzictwa Oddział Terenowy w Olsztynie przy
ul. 1 Maja 3, 10-117 Olsztyn
www.zabytek.pl (zakładka „Dla dzieci i młodzieży”)
Osobą do kontaktu w sprawach konkursu jest Joanna Piotrowska z OT
NID w Olsztynie; tel. 89-521-26-87 kom. 667 633 710; jpiotrowska@nid.pl

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !

