Burmistrz Gminy i Miasta Grójec
Grójecki Ośrodek Kultury
zapraszają do udziału w konkursie fotograficzno- plastycznym

„Grójec moje miasto”
Organizator: Grójecki Ośrodek Kultury w Grójcu
Główne założenia konkursu:
 promowanie twórczości plastycznej i fotograficznej wśród
mieszkańców Grójca
 zainteresowanie swoim rodzinnym miastem, zachęcenie do
próby zaprezentowania w formie fotograficznej i plastycznej
Grójca widzianego oczami mieszkańców
 popularyzacja wiedzy o Grójcu
 prezentacja talentów
Zasady konkursu:
Konkurs fotograficzno – plastyczny jest adresowany mieszkańców
Gminy i Miasta Grójec.
Przedmiotem konkursu jest fotografia lub praca plastyczna.

Część fotograficzna
• fotografia kolorowa, czarno – biała lub sepi;
• zdjęcie musi być zrobione samodzielnie i nie poddawane obróbce z
wyjątkiem kolorystycznej;
• dopuszczalne są formaty zdjęcia 15x21, 15x23 lub 18x24;
• fotografia, na której będą znajdować się jakiekolwiek znaki, cyfry ,
logotypy itp. będą dyskwalifikowane.
Kategorie wiekowe:
I – młodzież 10-15 lat
II – OPEN /16 lat i więcej/
przy przypisaniu do kategorii wiekowej należy uwzględnić rok
urodzenia
UWAGA! Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę pracy i
podpisaną klauzulę RODO (załącznik 1 i 2).

Część plastyczna
 technika pracy: malarstwo, rysunek, technika mieszana /bez
materiałów tzw. sypkich/
 format pracy A4 lub A3.
 prace nie mogą być oprawiane
Kategorie wiekowe:
I – dzieci 6 lat
II - dzieci 7-9 lat
III – młodzież 10-15 lat
IV – OPEN /16 lat i więcej/
przy wyborze kategorii wiekowej należy uwzględnić rok urodzenia
UWAGA! Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę pracy i
podpisaną klauzulę RODO (załącznik 1 i 2).
Prace przechodzą na własność organizatorów (zostaną zaprezentowane
w Klubie Artystycznym GALERIA w czasie tegorocznych wakacji).
Prace, które nie będą spełniać wymagań regulaminowych nie będą
uwzględnione w konkursie.

Kryteria oceny prac:
• samodzielność
• oryginalność w interpretacji tematu
• walory artystyczne
• subiektywne podejście do tematu
Termin składania prac:
Prace konkursowe należy dostarczyć do Grójeckiego Ośrodka
Kultury do dnia 31 maja 2019r.
Grójecki Ośrodek Kultury
ul.Piłsudskiego 3
Grójec 05-600
Podsumowanie:
1. Organizator nie ogranicza ilości prac jednego uczestnika .
Natomiast zastrzega sobie prawo do oceniania jedej wybranej
pracy z wielu złożonych.
2. Jeden uczestnik może złożyć prace i na część fotograficzną i na

część plastyczną.
3. Dopuszcza się składanie prac przez osoby indywidualne oraz
przez placówki oświatowe. W przypadku tych ostatnich
Organizator prosi o dołączenie listy zbiorczej z pieczątką
placówki.
4. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w czerwcu.
5. Organizator przewiduje nagrody i wyróżnienia rzeczowe w
każdej kategorii konkursowej.
6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie
www.gokgrojec.pl oraz na Fanpage’u Grójeckiego Ośrodka Kultury
najpóźniej do 19 czerwca. Laureaci konkursu zostaną poinformowani
i zaproszeni na uroczyste rozdanie nagród.
7. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. Informacji
udziela Dział Edukacji Kulturalnej, pani Grażyna Dubiel i pani
Karolina Pawlicka– tel. 664 23 06 wewn 16.
8. . Zgłoszenie na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na
publikację prac i wizerunku uczestnika w relacjach z konkursu
zamieszczanych w mediach i . W załączeniu regulaminu klauza
RODO /załącznik nr 2/. Podpisaną klauzulę dostarcza się wraz z
pracami konkursowymi. Brak w/w klauzuli skutkuje wykluczeniem
prac z konkursu.

"Projekt dofinansowany z programu "Decydujesz, Pomagamy"."

