Regulamin VI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży
„Niech żyje Rock n’ Roll” pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Sopotu
„Plastyczne interpretacje piosenek Romualda Lipko i zespołu Budka Suflera”
1. Organizatorzy:
• MDK Sopot
2. Cele konkursu:
• kształtowanie wyobraźni dzieci i młodzieży poprzez prace plastyczne
• zainteresowanie dzieci i młodzieży ponadczasową twórczością Romualda Lipko oraz Budki Suflera.
• ocalenie od zapomnienia historii polskiego rocka, który zapoczątkował w Polsce w 1959 Pan Franciszek
Walicki – „Ojciec Chrzestny polskiego rocka”. Sopot odegrał tu najpoważniejszą rolę ze względu na
kultowe obiekty : Non Stop, Opera leśna, Grand Hotel-Muzikorama, Teatr Letni /korty SKT/, Molo.
3. Warunki uczestnictwa:
• konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół oraz placówek oświatowych o zasięgu
ogólnopolskim
• warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie samodzielnie pracy plastycznej lub pracy
przestrzennej
I część konkursu/ /rysunek, malarstwo/
II część konkursu/ - praca przestrzenna symbolu rock&rolla – rzeźba, obiekt z masy papierowej itp.
każda praca, rzeźba powinna być opatrzona kartą informacyjną, która powinna zawierać:
a) imię i nazwisko autora
b) kategoria wiekowa, wiek
b) adres szkoły, placówki delegującej
c) adres mailowy, kontakt telefoniczny
d) imię i nazwisko opiekuna
Należy także dołączyć kartę zbiorową uczestników placówki zgłaszającej !!!
• konkurs podzielony jest na dwie części: plastyczną oraz pracę przestrzenną
• prace plastyczne nadesłane na konkurs nie będą zwracane, prace przechodzą na własność organizatora
• każdy z uczestników może wziąć udział w dwóch częściach konkursu, czyli wykonać pracę plastyczną
oraz pracę przestrzenną
• konkurs jest bezpłatny
• organizator powoła Jury
• nie ma możliwości odwołania się od decyzji Komisji Oceniającej
• Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu
4. Postanowienia ogólne:
Termin nadsyłania prac mija 19 marca 2018 roku.
Prace należy dostarczyć osobiście lub wysłać na adres
Młodzieżowy Dom Kultury
Al. Niepodległości 763
81-838 Sopot
Wręczenie nagród Laureatom Konkursu odbędzie się 9 kwietnia 2018 roku. Organizatorzy przewidują
nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
Podczas uroczystości GOŚCIEM SPECJALNYM będzie pan Romuald Lipko.
Będzie także można zobaczyć wystawę prac plastycznych Laureatów konkursu .
Po uroczystości wręczenia nagród Laureatom konkursu odbędzie się spotkanie pana Romualda Lipko z
dziećmi i młodzieżą.
Wszystkie informacje dostępne są na stronie www.mdk.sopot.pl lub pod numerem telefonu MDK:
058-551-41-31 oraz u koordynatora konkursu @ - mdk.imprezy@gmail.com.
Koordynator: Edyta Dawidowska
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.mdk.sopot.pl oraz na
https://www.facebook.com/mdk.sopot1/
Wyniki konkursu dostępne będą na stronie internetowej: www.mdk.sopot.pl oraz na
https://www.facebook.com/mdk.sopot1/

„Tematy muzyczne twórczości Romualda Lipko oraz zespołu Budka Suflera
/ dowolność wyboru/
I część konkursu – rysunek, malarstwo
Etap części plastycznej podzielony jest na kategorie
I kategoria wiekowa: I – III klasy szkoły podstawowej
II kategoria wiekowa: IV – VI klasy szkoły podstawowej
III kategoria wiekowa: VII – VIII klasy szkoły podstawowej oraz gimnazjum
IV kategoria wiekowa: szkoła ponadgimnazjalna
V kategoria OPEN – bez ograniczeń wiekowych, dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
Technika prac plastycznych:
• kredką, pastele, tuszem, farby, kolaż, itp.
• obowiązkowy format prac: od A3 do B2
• prace nie mogą być oprawione w „passe partout” (ramkę kartonową)
• Prace nie spełniające w/w warunków nie będą brały udziału w konkursie, proszę o
przestrzeganie formatów
II część konkursu
1. Praca Przestrzenna - symbole i atrybuty rock’n’rolla
• rzeźba sylwetki Romualda Lipko i Budki Suflera lub innych wykonawców (pozostawiamy dowolność
wyboru)
• symbol rock’n’rolla, np.: gitara, perkusja, mikrofon, wzmacniacz, elementy sprzęty muzycznego
Etap części rzeźby podzielony jest na kategorie:
I kategoria wiekowa: IV – VI klasy szkoły podstawowej
II kategoria wiekowa: gimnazjum
III kategoria wiekowa: szkoły ponadgimnazjalne
2. Wykonanie rzeźby:
• glina, gips, ceramika lub inne tworzywo
• format dowolny
• organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia podczas przesyłki, prosimy o odpowiednie
zabezpieczenie pracy
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Orzeczenia Jury są ostateczne.
2.W sprawach spornych, wynikających z interpretacji regulaminu, ostateczną decyzję podejmują
Organizatorzy w porozumieniu z Przewodniczącym Jury.
3.Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz
Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji drukowanej i elektronicznej na stronie
internetowej placówki wszelkiego typu, np. w publikacjach prasowych, materiałach promocyjnych oraz w
Internecie itp. bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
4.Organizatorzy Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich innych osób
przez uczestników konkursu oraz za zagubienie czy zniszczenie prac.
5. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania
nagrody. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego nazwiska w
Internecie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
6.Prace nie będą odsyłane. Autorzy przekazują wszelkie prawa do prac na rzecz Organizatora.
7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
Informujemy, że nagrody nie będą wysyłane, w wyjątkowych sytuacjach, nagroda zostanie wysłana na koszt
odbiorcy.
Wszystkim uczestnikom życzymy oryginalnych pomysłów
i sukcesów w konkursie
Organizatorzy

