Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku zaprasza do wzięcia udziału
w KONKURSIE PLASTYCZNYM „KOLOROWY ZWIERZYNIEC”
w ramach projektu
„Eko - PRACOWNIA” - cykl warsztatów artystycznych we wnętrzu i plenerze
REGULAMIN
CEL KONKURSU
Celem konkursu jest zainteresowanie światem zwierząt oraz rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci i
młodzieży. Istotne jest przy tym wykorzystanie surowców wtórnych zgodne z ideą upcyklingu, polegającego na
przekształcaniu niepotrzebnych przedmiotów i materiałów w różnorodne kształty znanych i fantastycznych
czworonogów.
WARUNKI UCZESTNICTWA
 W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych z terenu województwa podlaskiego.
 Przyjmowane będą wyłącznie prace indywidualne przedstawiające:
 zwierzęta fantastyczne lub
 zwierzęta realistyczne, wykonane na podstawie żyjących gatunków zwierząt
 Do wykonania prac proponujemy wykorzystanie głównie papieru, na bazie konstrukcji z drutu,
siatki lub drewnianych listewek, które można okleić kawałkami gazet, zużytych czasopism lub
wykorzystać masę papierową tzw. papier mache.
Tak przygotowane postacie zwierząt można dowolnie malować, w zależności od wybranej wersji realistycznej lub fantastycznej.
 Prace powinny być opatrzone metryczką z następującymi danymi:
- imię i nazwisko, wiek autora
- telefon kontaktowy, e-mail
- klasa, nazwa szkoły/placówki, e-mail
Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora.
INFORMACJE OGÓLNE










Prace należy dostarczyć do Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku Galeria „SPODKI”,
ul. św. Rocha 14 w dniach 4 i 5 czerwca 2018r.
/czwartek, piątek/ w godz: 10.00 -17.00
Organizator powoła Jury, które przyzna nagrody i wyróżnienia w trzech kategoriach wiekowych: 7-11 lat,
12-15 lat oraz16 lat-19 lat
Organizator przewiduje dyplomy oraz nagrody rzeczowe
Wręczenie nagród, otwarcie wystawy odbędzie się 14 czerwca /środa/ o godz. 12.00 w siedzibie
Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku (Spodki), ul. św. Rocha 14.
Osoby nagrodzone i wyróżnione zaprosimy telefonicznie lub mailowo.
Autor pracy przenosi na Organizatora Konkursu całość autorskich praw majątkowych nieodpłatnie, w
tym możliwość eksploatacji pracy w następujących formach: wystawa, rozpowszechnianie na nośniku
elektronicznym.
Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu WOAK: 85 740 37 15
Koordynatorzy: Dział Sztuk Plastycznych: Krystyna Kunicka, Lila Wyszkowska

Organizacja Konkursu jest dofinansowana przez:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
http://wfosigw.bialystok.pl/

