REGULAMIN KONKURSU
ŚWIATŁO I CIEŃ
edycja VIII „KONTRASTY”
1. Organizatorem konkursu fotograficzno - plastycznego jest Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 z
siedzibą w Poznaniu, ul. Jarochowskiego 1.
2. Celem konkursu jest:
- aktywizacja nastolatków i młodzieży do wypowiadania się za pomocą technik artystycznych,
- popularyzacja indywidualności, wrażliwości i kreatywności nastolatków i młodzieży,
- arteterapeutyczne działania wspierające młodzież w samopoznaniu i rozwijaniu swoich pasji.
3. Konkurs skierowany do młodzieży z miasta Poznania i Wielkopolski.
4. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich typów szkół podstawowych i
ponadpodstawowych w wieku 12 - 19 lat.
5. Zadaniem uczestnika jest przygotowanie i wykonanie pracy plastycznej w formacie A3 lub A2
(technika dowolna: ołówek, kredka, węgiel, pastel, akwarela, akryl, gwasz, tempera, olej, batik,
techniki graficzne i komputerowe, kolaż, itp.) lub fotograficznej w formacie A4 lub A3.
6. Temat tegorocznej edycji konkursu: KONTRASTY
W poszukiwaniu inspiracji rozejrzyjmy się wokół siebie, świat jest pełen kontrastów w rożnych obszarach
i dziedzinach życia. Różnicę możemy dostrzec w barwnych, kształtach, fakturach, przedmiotach,
natężeniu światła, ruchu, emocjach lub w zjawiskach społecznych. Dostrzeganie kontrastów jest bardzo
indywidualne. Świadome wykorzystanie zjawiska kontrastu w kompozycjach plastycznych
i fotograficznych może posłużyć do stworzenia ciekawej, artystycznej wypowiedzi zarówno w ujęciu
realistycznym, jak i abstrakcyjnym.
7. Każda praca przesłana na konkurs powinna na odwrocie zawierać metryczkę z danymi (załącznik 1.)
8. Termin nadsyłania prac – 3 maja 2021r. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.
9. Zwycięzców wyłoni jury powołane przez Organizatora, złożone z nauczycieli specjalistów w
dziedzinie plastyki i fotografii.

10. Komisja oceni i nagrodzi prace plastyczne i fotograficzne z uwzględnieniem podziału na grupy
wiekowe: 12-15 lat i 16 -19 lat. Komisja zastrzega sobie prawo zmiany podziału nagród.
11. Organizatorzy konkursu przewidują nagrody i dyplomy dla autorów trzech najlepszych prac w
każdej grupie wiekowej.
12. Oprócz laureatów organizatorzy przewidują wyróżnienia uhonorowane dyplomem i udziałem w
wystawie.
13. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej organizatora 15 maja 2021r.
Odbiór dyplomów i nagród w siedzibie organizatora od 17.maja.

14. Prezentacja prac laureatów odbędzie się za pomocą strony www.mdk3lazarz.pl oraz w mediach
społecznościowych- Facebook w WIRTUALNEJ GALERII KONKURSOWEJ.
15. Każdy uczestnik konkursu wypełnienia i przekazuje wraz z pracą oświadczenie (załącznik 2. dla
osób 16-19 lat; załącznik 3. dla uczestników 12-15 lat) oraz zapoznaje się z informacją RODO.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 502 258 944.

