Regulamin
Konkursu Plastycznego dla młodzieży i dorosłych
ODBICIE…

Organizatorzy:

Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oskard”
Spółdzielczy Dom Kultury „Tęcza”
43-100 Tychy, Al. Niepodległości 188
Tel :32 227 58 12

Termin składania prac:
Termin rozstrzygnięcia konkursu:
Termin wystawy pokonkursowej:

30 kwietnia 2021 r.
21 maja 2021 r. godz.18.00
21 maja – 30 lipca 2021r.

Tematem konkursu jest zjawisko lustrzanego odbicia obrazu, które od zawsze
fascynowało artystów i skłaniało do refleksji na temat odzwierciedlania
rzeczywistości. Odbicie obrazu w wodzie , szkle lub czymś bardziej niezwykłym..
Temat inspirujący do wielu twórczych wyzwań. Zachęcamy do stworzenia prac z
oryginalnym podejściem do tematu.
Celem konkursu jest uwrażliwianie na piękno otaczającej nas rzeczywistości,
prezentacja i popularyzacja amatorskiej twórczości plastycznej.
Warunki konkursu:
Konkurs skierowany jest do młodzieży /powyżej lat 16/ oraz dorosłych twórców
nieprofesjonalnych.
Do konkursu można przedstawić prace wykonane w ostatnich dwóch latach i nie
przedstawiane do innych konkursów w naszym domu kultury. Technika wykonania
dowolna (olej, tempera, akwarela, akryl, tusz, kredka itp.). Prace wykonane suchymi
pastelami powinny być zabezpieczone werniksem. Format prac nie powinien
przekraczać formatu A1 i nie może być mniejszy od formatu A3. Każdy uczestnik
może złożyć na konkurs max.3 prace. Każda praca winna być odpowiednio podpisana
na odwrocie: imię i nazwisko autora oraz telefon kontaktowy (mile widziany adres
mailowy).
Prace należy składać do dnia 30 kwietnia 2020 r. w Spółdzielczym Domu Kultury
„Tęcza” w Tychach, Al. Niepodległości 188.
Jury powołane przez organizatorów oceni prace jak również dokona kwalifikacji prac
do wystawy pokonkursowej. Werdykt jury jest ostateczny i nie podlega
oprotestowaniu. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy.
Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród odbędzie się w SDK “Tęcza”
w dniu 22 maja br. o godz. 18.oo
Wystawa pokonkursowa prezentowana będzie od 22 maja do 30 lipca br.
Prace można odbierać od 1 do 18 września . Po tym terminie prace pozostają do
dyspozycji organizatorów. Autorzy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na
publikowanie swoich danych osobowych oraz nieodpłatne pokazanie pracy w mediach

w celu promocji imprezy.
Za uszkodzenia prac nie wynikłe z zaniedbań organizatorów nie odpowiadamy.
Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac
konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich .
Instytucje biorące udział w konkursie muszą przy składaniu prac przedstawić listę
uczestników(według załącznika), która będzie podpisana przez osobę upoważnioną
do reprezentowania instytucji na zewnątrz celem udostępnienia organizatorowi
danych osobowych osób małoletnich.

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych zarówno dla osób
fizycznych jak i placówek dydaktycznych stanowi załącznik nr 1,2,3 do
niniejszego regulaminu do pobrania na stronie www.oskard.tychy.pl
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na
przetwarzanie przez TSM OSKARD danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą o
ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997r., (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. 101 poz.926 z
późniejszymi zmianami).

Dodatkowe informacje:
SDK „ Tęcza” Al. Niepodległości 188, tel. 227 - 58 -12
e-mail: tecza@oskard.tychy .pl
www.oskard.tychy .pl

