KONKURS PLASTYCZNY
„KOPALNIA JAK MALOWANA”
REGULAMIN
ORGANIZATOR:
Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie
ul. Traugutta 1,
44- 370 Pszów
CZAS TRWANIA KONKURSU:
Konkurs rozpoczyna się 1 lipca, a kończy się 13 sierpnia 2021 r.
UCZESTNICY KONKURSU:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych miasta Pszów.
2. Prace przygotowane indywidualnie – każdy z uczestników zgłasza tylko jedną pracę.
CELE KONKURSU:
1. Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci i
młodzieży. 2. Promowanie dziedzictwa poprzemysłowego miasta Pszów.
3. Wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych malarskich technik
plastycznych.
4. Przedstawienie oczyma dzieci i młodzieży dziedzictwa przemysłu węglowego oraz
walorów historycznych i kulturowych naszej małej ojczyzny.
5. Poznawanie historii regionu, budowanie tożsamości lokalnej mieszkańców miasta
Pszów.
REALIZACJA TEMATU:
Tematyka prac powinna być związana z aspektami dziedzictwa przemysłu węglowego,
pracami wydobywczymi prowadzonymi w kopalni na terenie KWK Anna. Przedstawieniem
oczyma dziecka samej kopalni, szybu i otaczającego krajobrazu.
TERMIN I WARUNKI DOSTARCZENIA PRAC:
1. Prace oraz kartę zgłoszenia należy wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście do
Organizatora Konkursu, na adres: Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie, ul. Traugutta 1, 44370 Pszów - w terminie do 13 sierpnia 2021 r. z dopiskiem na kopercie: Konkurs
Plastyczny: „KOPALNIA JAK MALOWANA”.
ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Uczestnicy przygotowują prace plastyczne przy wykorzystaniu dowolnych malarskich
technik plastycznych płaskich w formacie A3.
2. Każda praca powinna zawierać na odwrocie dane personalne autora, imię i nazwisko,
wiek (do pracy powinna być dołączona karta zgłoszenia).
3. Prace opisane z przodu nie będą oceniane.
4. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane (decyduje data stempla pocztowego).
5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas
przesyłki.
6. Po zakończeniu konkursu prace nie będą zwracane.
7. Uczestnictwo w konkursie równoznaczne jest z wyrażeniem zgody autorów i opiekunów
prawnych na bezpłatne wykorzystanie prac w celach realizacyjnych i promocyjnych
konkursu, jak również zamieszczenie ich na wystawie prac podczas festiwalu

INDUSTRIADA 2021 w dniu 11.09.2021r. w Pszowie, który odbędzie się na terenie
budynku maszynowni szybu Chrobry I przy ul. Ks.P. Skwary. W przypadku odwołania
festiwalu w związku z pandemią COVID-19 prace plastyczne zostaną zamieszczone na
stronie internetowej i mediach społecznościowych Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie.
8. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do
nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o
prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83)oraz do
publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w
Internecie.
9. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego
regulaminu.
UWAGA! Prace nie spełniające wszystkich powyższych wymogów nie będą rozpatrywane.
OCENA I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Prace oceniane będą pod względem :
 zgodność z tematem,
 oryginalności, pomysłowości, estetyki, techniki,
 sposobu zaprezentowania tematu.
2. Komisja wyłoniona przez organizatora konkursu wybierze laureatów 1,2,3 miejsca w
trzech kategoriach wiekowych:
I kategoria – 7-8 lat
II kategoria - 9-11 lat
III kategoria – 12-14 lat.
3. Wyniki Konkursu oraz rozdanie nagród odbędzie się na festiwalu INDUSTRIADA 2021
w Pszowie w dniu 11.09.2021r. w godz. 17:30 – 18:00, który odbędzie się na terenie
budynku maszynowni szybu Chrobry I przy ul. Ks.P. Skwary. W przypadku odwołania
festiwalu w związku z pandemią COVID-19 rozdanie nagród odbędzie się w Miejskim
Ośrodku Kultury w Pszowie, z zachowaniem wszystkich procedur covidowych. Relacja z
rozdania nagród zostanie opublikowana na stronie internetowej i mediach
społecznościowych Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. We wszystkich
sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyduje Jury i ostateczna interpretacja
Regulaminu należy do Jury. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Miejskiego
Ośrodka Kultury w Pszowie oraz na stronie internetowej https://mokpszow.pl/ w zakładce
„Industriada Pszów”.
Zapraszamy do udziału w konkursie !!!

