REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Duch dawnych czasów”
organizowanego przez właściciela Zamku Niemodlin
ul. Rynek 55, 49-100 Niemodlin
Telefon: 42 63 74 399
Email : zamek@aia.pl

Regulamin Konkursu
§1 Organizator
Właściciel Zamku Niemodlin, zwany dalej Organizatorem, ogłasza konkurs plastyczny pod
hasłem: „Duch dawnych czasów”, zwany dalej Konkursem.
§2 Cel Konkursu
Celem Konkursu jest Zamku Niemodlin jako malowniczego zakątka regionu opolskiego i
popularyzowanie wiedzy o nim i jego historii oraz jest rozwijanie kreatywności i zdolności
artystycznych uczestników.
§3 Czas trwania Konkursu
Finał Konkursu odbędzie się w sobotę 24.10.2015. Program imprezy finałowej:
godz. 10:00 - przywitanie uczestników i wycieczka po zamku
godz. 11:00 - 16:00 - plener artystyczny
[możliwość wykonania pracy na miejscu, na dziedzińcu lub we wnętrzach zamku]
godz. 16:00 - przekazanie prac Organizatorowi
godz. 16:00 - ognisko z kiełbaskami dla uczestników Konkursu
godz. 16:30 - ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania pleneru oraz niezwłocznego
poinformowania o tym uczestników w przypadku zaistnienia okoliczności
uniemożliwiających jego organizację.

§4 Warunki uczestnictwa
Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży, studentów, oraz wszystkich entuzjastów prac
plastycznych. Prace będą oceniane w 2 kategoriach:
1) Dzieci [do lat 15]
2) Pozostali
Prace konkursowe można wykonać w dowolnej technice (np. ołówek, kredka, pastele, farby
olejne, wyklejanka). Dzieci obowiązuje format A4, pozostałych: między A3 i A1.
Uczestnicy konkursu wysyłają zgłoszenie na adres: zamek@aia.pl (imię i nazwisko, technika
oraz informacja, czy praca będzie wykonana wcześniej czy podczas pleneru). Dzieci nie
muszą wysyłać zgłoszeń.
Organizator nie zapewnia materiałów potrzebnych do wykonania prac. Istnieje możliwość
wypożyczenia sztalugi na czas pleneru. W razie szczególnych potrzeb prosimy o informację
w zgłoszeniu.
Uczestnicy Konkursu przekazują prace konkursowe oraz prawa do nich na rzecz
Organizatora.
§5 Termin i warunki dostarczenia prac
Prace konkursowe można wykonać wcześniej lub podczas pleneru w dniu 24.10.2015. Prace
należy przekazać osobiście Organizatorowi w Zamku Niemodlin do godz. 16.00 w dniu
24.10.2015. Na odwrocie pracy należy podać imię, nazwisko i wiek autora oraz tytuł pracy.
§6 Zasady przyznawania nagród
Spośród prac konkursowych jury wybrane przez Organizatora wybierz trzy najlepsze prace w
każdej kategorii. Wykonawcy wyróżnionych prac otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane
przez Organizatora.
Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi o godz. 16.30 w dniu
24.10.2015 na Zamku Niemodlin.
§7. Wystawa pokonkursowa
Po zakończeniu Konkursu prace konkursowe będą eksponowane na wystawie we wnętrzach
Zamku Niemodlin. Wyróżnione prace zostaną też opublikowane na oficjalnej stronie
internetowej Zamku Niemodlin (www.niemodlinzamek.pl) oraz na zamkowych profilach
społecznościowych.
§8. Postanowienia końcowe
Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego regulaminu.
Nie przewiduje się odwołań do postanowień regulaminu i decyzji jury Konkursu.

