XXX KONKURS AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ 2006

ORGANIZATOR:
Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 37, 34 – 400 Nowy Targ
tel. (18) 266-21-32
fax (18) 266-32-41
e – mail: moknowytarg@poczta.fm
http://www.mok.nowytarg.pl
Szczegółowych informacji o konkursie udziela Anna Gostkiewicz.

PATRONAT:
Burmistrz Nowego Targu.

PATRONAT MEDIALNY:

CELE KONKURSU:
1. Wybór najlepszych amatorskich prac plastycznych i nagrodzenie ich autorów.
2. Popularyzacja amatorskiej twórczości plastycznej poprzez organizowanie wystaw
pokonkursowych oraz wystaw indywidualnych laureatom konkursu.
3. Gromadzenie w zbiorach Miejskiego Ośrodka Kultury najciekawszych prac
plastycznych i prezentacja ich na wystawach.
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4. Wzbogacenie obchodów 660 - lecia Nowego Targu o wystawę poświęconą postaci św.
Katarzyny Aleksandryjskiej.

TERMINARZ:
SKŁADANIE PRAC do 30 września 2006 roku, od poniedziałku do piątku.
OTWARCIE WYSTAWY POKONKURSOWEJ - listopad 2006.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. W konkursie mogą brać udział twórcy amatorzy z terenu Polski.
2. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić nie więcej, niż 5 prac z lat 2004–2006
3. Jedna z prac musi przedstawiać św. Katarzynę Aleksandryjską , patronkę Nowego
Targu.
4. Tematyka pozostałych prac dowolna.
5. Prace zostaną zakwalifikowane do jednej z dwóch kategorii: twórczości artystycznej
(malarstwo, rysunek, malarstwo na szkle, rzeźba, grafika, ceramika, tkanina
artystyczna, techniki mieszane itp.) lub w kategorii rzemiosła (haft, koronkarstwo,
tkactwo, kowalstwo itp.).
6. Do prac należy dołączyć czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia, z datą dostarczenia
prac i podpisem.
7. Podpisanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z uznaniem regulaminu.
8. Każda praca powinna być przygotowana do ekspozycji (oprawiona) i opisana na
odwrocie: imię, nazwisko, tytuł, technika.
9. Prace nagrodzone w innych konkursach nie będą przyjęte.
10. W konkursie mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie.
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11. Prace nagrodzone przechodzą na własność Miejskiego Ośrodka Kultury jako
organizatora konkursu.
12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji prac.
13. Prace należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie DO 30 WRZEŚNIA 2006
ROKU.
14. Opłata za uczestnictwo w konkursie wynosi 20 zł. Należy uiścić ją w kasie MOK-u
lub wpłacić na konto Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu:

PeKaO S.A. O/ Nowy Targ
Nr 76124015741111000007906732
15. Kopię dowodu wpłaty należy dołączyć do karty zgłoszenia.
16. Wystawa pokonkursowa będzie trwać do końca grudnia 2006.
17. Prace należy odebrać do końca lutego 2007 roku.

NAGRODY:
Oceny prac dokona profesjonalne jury, które zakwalifikuje prace na wystawę pokonkursową
oraz przyzna nagrody. Nagroda publiczności zostanie przyznana przez jury po podliczeniu
głosów oddanych przez zwiedzających wystawę przedkonkursową. W każdej z dwóch
kategorii przewidziane są następujące nagrody:

I nagroda

700 zł

II nagroda

500 zł

III nagroda

300 zł

wyróżnienia
na łączną kwotę

600 zł

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
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