Gminny Ośrodek Kultury OKej w Brwinowie
zwany dalej Organizatorem

marzenie !

zaprasza dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursie plastycznym

złap

Na Wasze prace w dowolnej technice czekamy do 7 marca!

decyduje data otrzymania przez Organizatora pracy konkursowej

Postanowienia szczegółowe

Dzieło sztuki jest zawsze dzieckiem swego czasu, często kolebką naszych uczuć. (W. Kandinsky „O duchowości w sztuce”). A jakie marzenia i jaką sztukę daje nam nasz czas, wyjątkowy pod wieloma
względami? Czy nasze marzenia będą szalone, czy właśnie zwyczajne, bo tej zwyczajności nam najbardziej brakuje…? Poszukajcie w sobie swoich marzeń i zatrzymajcie je na chwilę na kartce papieru!
A potem… zrealizujcie!
1. Konkurs ma na celu zachęcenie dzieci i młodzieży do kreatywnego spędzania czasu, pobudzenia
wyobraźni oraz artystycznej analizy swoich potrzeb, planów i pragnień, szczególnie w kontekście
obecnych ograniczeń, a także umożliwienie zaprezentowania swojej twórczości plastycznej szerszemu gronu odbiorców.
2. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież mieszkający na terenie gminy Brwinów.
3. Konkurs przeprowadzony będzie w trzech grupach wiekowych:

• I grupa: dzieci w wieku przedszkolnym (z wyłączeniem zerówki)
• II grupa: uczniowie klas 0–3

• III grupa: uczniowie klas 4–8.

4. Termin nadsyłania zgłoszeń: 07.04.2021 r.
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5. Prace wraz z kartą zgłoszenia (zgloszenie_zlapmarzenie.pdf) należy przesłać na adres mailowy:
onlajn@ok.brwinow.pl. Pliki do 10 MB prosimy przesyłać mailem, większe pliki – przez zewnętrzną platformę, np. WeTransfer.
6. Fotografie/skany prac powinny przedstawiać pracę w całości. Powinny być ostre, dobrze doświetlone i wykadrowane oraz przesłane w maksymalnej/oryginalnej rozdzielczości.
7. Wszystkie nadesłane fotografie prac zostaną opracowane do druku i zaprezentowane w przestrzeni publicznej na terenie gminy Brwinów oraz na oficjalnym profilu FB Organizatora.
8. Na zakończenie konkursu wszyscy uczestnicy zostaną uhonorowani dyplomami oraz upominkami. O terminie odbioru nagród i upominków uczestnicy zostaną poinformowani mailowo.
9. Powołane przez Organizatora jury przyzna autorom najciekawszych prac w każdej kategorii wiekowej nagrody specjalne.

10. Wyniki konkursu będą ogłoszone poprzez udostępnienie listy zawierającej nazwiska laureatów
na stronie internetowej Organizatora ok.brwinow.pl oraz na profilu FB.

11. Warunkiem udziału w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie niezbędnych danych osobowych, w tym wizerunku. Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych jest
dostępna pod linkiem https://ok.brwinow.pl/Privacy
12. Biorąc udział w konkursie, uczestnik bądź jego pełnomocnik tym samym wyraża zgodę na publikację prac w celach reklamy i promocji.
13. Wszystkie kwestie nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.
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