Regulamin Powiatowego Konkursu Plastyczno-Literackiego
„Zaczyna się niewinnie. Mali kolekcjonerzy”
dla przedszkolaków i uczniów klas podstawowych (do lat 13)
na przygotowanie pracy plastycznej lub literackiej poświęconej kolekcjonowaniu.

1. Informacje ogólne
Powiatowy Konkurs Plastyczno-Literacki „Zaczyna się niewinnie. Mali kolekcjonerzy”, zwany dalej
Konkursem, organizowany jest przez Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce w ramach projektu
„Od włoskich bufetów po ebay kolekcjonerów, czyli muzeum po drodze”, realizowanego z programu
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Dziedzictwo kulturowe”, priorytet: Wspieranie działań
muzealnych.
2.






Cele Konkursu
Propagowanie zasad świadomego kolekcjonerstwa oraz tworzenia kolekcji prywatnych
Prezentacja kolekcji prywatnych
Budowanie więzi między placówką muzealną a młodym pokoleniem odbiorców
Konfrontacja środowisk kolekcjonerskich
Umacnianie kulturowej tożsamości regionalnej

3. Organizatorzy
Organizatorami konkursu są:
 Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce
 Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
4. Warunki uczestnictwa


Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym do lat 13,
uczęszczające do placówek oświatowych na terenie powiatu ostrołęckiego.



Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach, w dwóch grupach wiekowych:
Kategoria I. Prace plastyczne
a) Dzieci 5-8 lat
b) Dzieci 9-13 lat
Kategoria II. Prace literackie
a) Dzieci 5-8 lat
b) Dzieci 9-13 lat

5. Zgłoszenia






Uczestnik może wziąć udział tylko w jednej kategorii: plastycznej lub literackiej.
Uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę.
Technika oraz forma prac jest dowolna.
Praca musi zostać opatrzona informacjami identyfikującymi autora, tj.: imię i nazwisko, wiek,
nazwa klasy i szkoły, imię i nazwisko opiekuna, numer telefonu kontaktowego do opiekuna.
Praca powinna zostać dostarczona do siedziby organizatora – Muzeum Kultury Kurpiowskiej
przy pl. gen. Józefa Bema 8 w Ostrołęce do 30 czerwca 2015 roku, do godz. 16.00.




Prace zgłoszone po terminie nie będą podlegały ocenie.
Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z deklaracją gotowości wzięcia udziału w
prezentacji prac konkursowych podczas finisażu wystawy „Od włoskich bufetów po ebay
kolekcjonerów, czyli muzeum po drodze”, który odbędzie się w listopadzie 2015 roku, w
Muzeum Kultury Kurpiowskiej przy pl. gen. Józefa Bema 8.

6. Zasady przeprowadzenia konkursu




Zgłoszone do Konkursu prace zostaną zaszyfrowane. Autorzy prac zostaną ujawnieni po
zakończeniu oceny prac.
Prace zostaną ocenione przez jury, wyłonione przez Organizatora Konkursu.
Jury konkursowe zastrzega sobie prawo do określenia ilości nagród w zależności od ilości i
poziomu artystycznego zgłoszonych prac oraz nie dopuszczenia do Konkursu prac, co do
których nastąpi podejrzenie o niesamodzielne wykonanie pracy.

7. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
 Organizatorzy Konkursu przewidują nagrody rzeczowe o zróżnicowanej wartości.
 Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród laureatom odbędzie się w Muzeum Kultury
Kurpiowskiej przy pl. gen. Józefa Bema 8, 17 października 2015 roku, podczas „Dnia
Kolekcjonera”.
 Laureaci Konkursu obligują się do prezentacji swoich kolekcji podczas finisażu wystawy „Od
włoskich bufetów po ebay kolekcjonerów, czyli muzeum po drodze”, który odbędzie się w
listopadzie 2015 roku.
8. Ustalenia dodatkowe
 Regulamin oraz relacje z przebiegu Konkursu będą udostępnione na stronie internetowej
www.muzeum.ostroleka.pl, portalu Facebook oraz w regionalnych mass mediach.
 Uczestnicy i ich opiekunowie, biorąc udział w Konkursie, wyrażają jednoczesną zgodę na
publikację wizerunku autorów oraz zgłoszonych prac, do celów promocyjnych projektu.

