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„Non omnis moriar…”
  Otwarty konkurs plastyczny z okazji beatyfikacji Jana Pawła II

  

  Cele:

        
    1. Oddanie czci Wielkiemu Polakowi.      
    2. Kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi środkami wypowiedzi artystycznej.  
   
    3. Prezentacja twórczości o wysokich walorach estetycznych.  

  

Regulamin:

        
    1. Konkurs organizowany jest przez Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie      
    2. Konkurs jest adresowany do wszystkich, niezależnie od wieku i umiejętności.      
    3. Technika: 

      
      a. organizator nie określa techniki ani formatu prac konkursowych    (rysunek,

malarstwo, grafika, fotografia, rzeźba, instalacja, collage,    inne).
      b. rysunki, obrazy, grafiki, należy dostarczyć w stanie wystawowym – (gotowym do

zawieszenia lub postawienia na sztalugach)
      c. rzeźby, instalacje powinny mieć podstawę, być stabilne, nie przewracające się itp.    

 
    4. Warunkiem zakwalifikowania pracy (prac) do konkursu jest 

      dostarczenie jej, do GOKu wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia.      
    5. Tematyka prac powinna być bezpośrednio lub pośrednio związana z beatyfikacją bądź
samą osobą Jana Pawła II       
    6. Nagrodzone i wyróżnione prace, pozostają własnością organizatora.      
    7. Terminy:

      
      - 28 marca 2011r. ogłoszenie konkursu.
      - 25 kwietnia 2011r. ostateczny termin dostarczenia prac.
      - 28 kwietnia 2011r. rozstrzygnięcie konkursu.
      - wernisaż wystawy odbędzie się w dniu 1 maja 2011 roku w galerii „13” w Gminnym

Ośrodku Kultury w Kłodawie
      - wystawa pokonkursowa dostępna będzie dla zwiedzających do 1 czerwca 2011 roku.

     
    8. Nagrody:
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      - powołane przez organizatora jury, przyzna wyróżnienia i nagrody dla autorów

najlepszych prac.
      - organizator po wyłonieniu laureatów, ogłosi wyniki konkursu na stronie

www.gok.kolodawa.eu
      - laureaci zostaną poinformowani o wynikach konkursu listownie lub telefonicznie.  

  

Więcej informacji pod numerem 
  tel. (63) 26 16 241, 501 029 121

  

  

Do pobrania:

        
    -  

Karta zgłoszeniowa   
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http://gok.klodawa.eu/files/karta_zgloszenia_JP_II.doc

