REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Teatrzyk z „Bajki”
1. ORGANIZATOR KONKURSU:
1.1. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Pruchnickiej.
1.2. Zadanie dofinansowane z budżetu Wojewody Podkarpackiego w ramach realizacji
projektu „Akademia w Plenerze”.
1.3. Partnerzy: Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku.
2. CELE KONKURSU:
2.1. Wdrażanie społeczności lokalnej do wartościowych rodzinnych form spędzania czasu
wolnego;
2.2. Promowanie walorów wychowawczych literatury dla dzieci i młodzieży.
2.3. Rozwijanie zainteresowań literackich i artystycznych dzieci i młodzieży;
2.4. Promowanie osiągnięć mieszkańców Gminy Pruchnik;
3. TEMATYKA KONKURSU:
Tematyką Konkursu jest przygotowanie zestawu ilustracji do teatrzyku kamishibai na
podstawie wybranego utworu Emilii Różańskiej zawartego m.in. w zbiorach: „Bajki” lub
„Dla dzieci. Wiersze”, wydanych w roku 2020 przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi
Pruchnickiej we współpracy z Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku.
Dopuszcza się również prace przygotowane na podstawie innych utworów autorki
zamieszczonych w dostępnych publikacjach.
Kamishibai (Papierowy Teatr) to teatr obrazkowy lub inaczej teatr ilustracji. Kanwę
opowiadania stanowią plansze z ilustracjami a na odwrocie tekstem utworu podzielonym na
fragmenty, odpowiadające poszczególnym ilustracjom.
Zadaniem uczestnika Konkursu będzie przygotowanie wyłącznie ilustracji (min. 2 – 3 egz.) do
jednego wybranego utworu, a tekst zostanie odpowiednio podzielony i zamieszczony na
odwrocie ilustracji przez Organizatorów.
4. TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:
3- 20 grudnia 2020 r.
5. FORMA KONKURSU / WYMAGANIA KONKURSU
5.1. W Konkursie mogą wziąć udział: dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie klas
I-VII szkół podstawowych z terenu Gminy Pruchnik.
5.2. Organizator dopuszcza przygotowanie pracy przez rodzeństwa – prace wykonane przez
kilka osób będą oceniane i nagradzane jako praca zespołowa.
5.3. Prace konkursowe:
a) ilustracje w formacie A4 lub A3;
b) zestaw ilustracji: minimum 2 egz. do wybranego wiersza lub 3 egz. do bajki;
c) materiały i techniki plastyczne: ołówek, kredki, pastele, farby plakatowe,
akwarele, kolaż płaski, tkanina;
5.4. Praca konkursowa powinna zawierać treści nawiązujące do tematu konkursu.

6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
6.1. Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy Gminy Pruchnik.
6.2. Autor ponosi pełną odpowiedzialność za treść, charakter oraz kontekst przesłanych
ilustracji ze szczególnym uwzględnieniem naruszenia praw lub/i wyrządzenia szkód
w stosunku do osób trzecich wynikłych z rozpowszechnianie tych dzieł.

6.3. Autor wyraża zgodą na nieodpłatne, nieograniczone rozpowszechnianie ilustracji przez
Organizatora bez prawa dalszej odsprzedaży.
6.4. Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
a) prace konkursowe – ilustracje zgodne z tematyką Konkursu;
b) wypełnioną kartę zgłoszenia;
c) podpisane Oświadczenia - Zgodę rodzica/opiekuna prawnego stanowiącą
załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
6.5. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zgłoszenia w ustalonym terminie na
adres Organizatora: lub złożenie w siedzibie organizacji:
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Pruchnickiej,
ul. Ks. B. Markiewicza 20
37-560 Pruchnik
7. KRYTERIUM OCENY PRAC KONKURSOWYCH
7.1. Komisja w ocenie prac konkursowych weźmie pod uwagę następujące kryteria:





zgodność z tematem i jego interpretację
oryginalność (pomysłowość)
walory artystyczne
samodzielność wykonania (bez pomocy osób dorosłych)

8. NAGRODY:
8.1. Nagrody rzeczowe – niespodzianki!
8.2. Wydruk profesjonalnych kart do teatrzyku kamishibai.
8.3. Książki z osobistą pamiątkową dedykacją autorki.
8.4. Publikacja prac – wystawa online na stronach internetowych Organizatora
i partnerów.
8.5. Gadżety pamiątkowe.
9. ZASADY NAGRADZANIA
9.1. O wyłonieniu Laureatów Konkursu decyduje Komisja powołana przez Organizatora
9.2. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
9.3. Rozstrzygnięcie konkursu i przyznanie nagród nastąpi w terminie do 31 grudnia 2020 r.
9.4. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych Organizatora
i Partnerów: smzp.pl; ckpruchnik.pl; gminapruchnik.pl.
9.5. O miejscu i terminie odbioru nagród i wyróżnień laureaci zostaną powiadomieni
indywidualnie.
10. POSTANOWIENIA OGÓLNE
10.1. O ewentualnych zmianach terminów Organizator powiadomi uczestników
odpowiednio wcześniej.
10.2. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.
10.3. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień powyższego
regulaminu.
11. DANE KONTAKTOWE
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Pruchnickiej
ul. Ks. B. Markiewicza 20
37-560 Pruchnik
tel. 16 628 80 65, w godz. 13:00 – 18:00

