
Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę
 zapraszamy dorosłych mieszkańców Żor do udziału w konkursie plastycznym.

Tematem jest ukazanie piękna Żor i zmian widocznych na przestrzeni 
minionych lat.

Zapraszamy do udziału w konkursie z cyklu „Patriotyzm na co dzień i od święta” 

w odsłonie wiosennej pt. „Majowe święta w sztukach plastycznych”.

Honorowy Patronat nad konkursem sprawuje 

Prezydent Miasta Żory oraz Przewodniczący Rady Miasta 

Konkurs skierowany do dorosłych mieszkańców Żor.

Organizatorem konkursu jest:
Centrum Edukacji Regionalnej, 
Szkoła Podstawowa nr 15 w Żorach.

Regulamin:
1. Tematy prac konkursowych:

Żory mojej młodości.
Zmiany zachodzące w Żorach – dawny a współczesny obraz miasta.

2. Termin oddawania prac: do 20 kwietnia 2018 r. do godz. 14.00.
3. Miejsce składania prac:  Świetlica Szkoły Podstawowej nr 15 w Żorach (ul Bankowa 1) 

– codziennie w godz. 6.4 –16.15.
4. Technika wykonania prac dowolna, płaska (prace przestrzenne nie będą oceniane).

Wielkość: format  A3. 
5. Praca powinna być opisana, z tyłu pracy należy umieścić metryczkę z informacjami 

napisanymi na komputerze lub drukowanymi literami. 
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6. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nieopublikowanymi.

7. Każdy z uczestników może przekazać dwie prace.

8. Prace niezgodne z regulaminem lub dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę.

9. Organizator nie zwraca prac konkursowych. 

10. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją wszystkich punktów regulaminu.

11. Organizatorzy przewidują dla zwycięzców nagrody rzeczowe i dyplomy.

12.  Termin  rozdania  nagród  oraz  lista  laureatów  konkursu  dostępne  będą  na  stronie

internetowej http://cer-zory.pl/konkursy/biezace/.

13. W skład komisji konkursowej będą  wchodzić artyści-plastycy.          

14. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.

15. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac

w prasie, na plakacie i innych materiałach promocyjnych Centrum Edukacji Regionalnej.

Szczegółowych informacji udzielają:
 Biuro Centrum Edukacji Regionalnej  tel. 32 43 41 193
 Jadwiga Tabor: jadwiga_tabor@op.pl tel. kontaktowy -  607 036 779
 Urszula Niechoj: urszulaniechoj@gmail.com tel. kontaktowy -  602 800 271

Regulamin konkursu dostępny jest na naszej stronie internetowej 
http://cer-zory.pl/konkursy/biezace/ 

Postanowienia końcowe
Organizator  informuje, że  będzie  wykonywał  dokumentację  fotograficzną  i  multimedialną
imprezy,  która  będzie  wykorzystywana  bez  ograniczeń  czasowych  i  terytorialnych
w kontekście  dokumentalnym,  informacyjnym  oraz  promocyjnym  projektu,  ŻSEK  i  CER
w Żorach.  Uczestnictwo w imprezie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie
zdjęć i materiałów multimedialnych.  Zgłoszenie udziału w konkursie stanowi potwierdzenie
przez uczestników zgody na zasady Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu konkursu.
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