Oceny prac dokona profesjonalne jury,
które zakwalifikuje prace na wystawê
pokonkursow¹ oraz przyzna nagrody.

Karta zg³oszenia

e- mail

wiek

Zg³aszam swoje uczestnictwo
w XXXII Konkursie Amatorskiej Twórczoœci Plastycznej
w roku 2008.

imiê i nazwisko

adres z kodem

telefon

zawód

Nagrody

W ka¿dej z dwóch kategorii
przewidziane s¹ nastêpuj¹ce nagrody:
I nagroda
II nagroda
III nagroda

800 z³
600 z³
400 z³

wyró¿nienia
na ³¹czn¹ kwotê

200 z³

Jury zastrzega sobie prawo do innego
podzia³u nagród.

Miejski Oœrodek Kultury
Al. Tysi¹clecia 37, 34 - 400 Nowy Targ
tel.(018) 266 21 32
fax (018) 266 32 41
e-mail: moknowytarg@poczta.fm
www.mok.nowytarg.pl
Szczegó³owych informacji o konkursie
udziela Anna Gostkiewicz

XXXII
KONKURS
AMATORSKIEJ
TWÓRCZOŒCI
PLASTYCZNEJ
2008
REGULAMIN

3. Popularyzacja amatorskiej twórczoœci
plastycznej poprzez organizowanie
wystaw pokonkursowych oraz wystaw
indywidualnych laureatom konkursu.
4. Gromadzenie w zbiorach Miejskiego
Oœrodka Kultury najciekawszych prac
plastycznych i prezentacja ich na
wystawach.

7.
8.
9.
10.

11.
12.

Terminarz

13.

SK£ADANIE PRAC
od 15 do 26 wrzeœnia 2008
od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 8.00 - 14.00
14.

OTWARCIE WYSTAWY
POKONKURSOWEJ
listopad 2008

15.
16.

kategoria
ludowa
nieprof.

podpis
miejscowoœæ, data

2. Pog³êbienie znajomoœci dzie³ mistrzów
malarstwa i rzeŸby.

6.

Oœwiadczenie
Zg³aszaj¹c swój udzia³ w konkursie akceptujê regulamin uczestnictwa.
Oœwiadczam, ¿e w/w prace s¹ moim dzie³em. Wyra¿am zgodê na na eksponowanie ich na wystawach,
nieodp³atne reprodukowanie ich oraz publikacjê, a tak¿e na przetwarzanie moich danych,
zawartych w karcie zg³oszenia, w zwi¹zku z konkursem.

1. Wybór najlepszych amatorskich prac
plastycznych i nagrodzenie ich
autorów.

Portret artysty

Cele konkursu

1.

4.
5.

uwagi

Patronat medialny

3.

wartoœæ

Burmistrz Nowego Targu

2.

W konkursie mog¹ braæ udzia³ pe³noletni
twórcy amatorzy.
Ka¿dy uczestnik konkursu mo¿e zg³osiæ nie
wiêcej ni¿ 5 prac z lat 2006 - 2008.
Jedna z prac mo¿e przedstawiaæ, swobodnie
potraktowany, portret artysty (autoportret,
portret, karykaturê, pastisz dzie³a znanego
mistrza, studium, portret alegoryczny itp.).
Tematyka pozosta³ych prac dowolna.
Prace nale¿y zakwalifikowaæ do jednej
z dwóch kategorii: twórczoœci ludowej
(prace w stylistyce podhalañskiej i w
tradycyjnych technikach - malarstwo na
szkle, p³askorzeŸba, rzeŸba, haft) lub do
kategorii twórczoœci nieprofesjonalnej
(malarstwo, rysunek, grafika, rzeŸba,
ceramika, tkanina artystyczna, techniki
mieszane, fotomonta¿).
Do prac nale¿y do³¹czyæ czytelnie wype³nion¹
kartê zg³oszenia, z dat¹ dostarczenia prac
i podpisem.
Podpisanie karty zg³oszenia jest równoznaczne
z uznaniem regulaminu.
Ka¿da praca powinna byæ przygotowana do
ekspozycji /oprawiona/ i opisana na odwrocie:
imiê, nazwisko, tytu³, technika.
Prace nagrodzone w innych konkursach nie bêd¹
przyjmowane.
Prace nagrodzone przechodz¹ na w³asnoœæ
Miejskiego Oœrodka Kultury w Nowym Targu jako
organizatora konkursu. Nie ma mo¿liwoœci ich
wymiany.
Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie prawo do
nieodp³atnej publikacji prac.
Prace nale¿y dostarczyæ w nieprzekraczalnym
terminie od 15 do 26 wrzeœnia 2008 r.
Op³ata za uczestnictwo w konkursie wynosi 20 z³.
Nale¿y uiœciæ j¹ w kasie MOKu lub wp³aciæ na
konto Miejskiego Oœrodka Kultury w Nowym
Targu:
PeKaO SA O/Nowy Targ
nr 76124015741111000007906732
Kopiê dowodu wp³aty nale¿y do³¹czyæ do
karty zg³oszenia.
Prace nale¿y odebraæ do koñca stycznia
2009 r.
Nieodebrane prace przechodz¹ na w³asnoœæ
MOK.

technika format

Patronat

1.

tytu³ pracy

Miejski Oœrodek Kultury
w Nowym Targu

l.p.

Warunki uczestnictwa

Organizator

