
Rodzinny Konkurs Plastyczny

„Anioł mojego miasta – edycja IV”

REGULAMIN

Anioł oznacza funkcję, nie naturę.
Pytasz jak się nazywa ta natura? – Duch.

Pytasz o funkcję? – Anioł.
Przez to czym jest, jest duchem, a przez to co wypełnia, jest aniołem.

- św. Augustyn, Enarratio in Psalmos

1. Organizator:

Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach ul. Sienkiewicza 10/12

2. Założenia i cele:

Celem konkursu jest pobudzanie wyobraźni, kreacji plastycznej, zachęcanie do czerpania
inspiracji twórczych z klimatu Świąt Bożego Narodzenia. Konkurs adresowany jest do
mieszkańców miasta Brzeziny, którzy zechcą wykonać pracę plastyczną związaną z
tematem przewodnim konkursu, którym są anioły – w szerokim rozumieniu, dotyczącym
zarówno wiedzy jak i wyobraźni, przeczucia „anioła” jako zjawiska, niedającego się do
końca wyobrazić w ludzkim rozumowaniu.

Konkurs ma także integrować rodzinę uczestniczącą w konkursie wokół idei i wartości
Bożego Narodzenia, dawać im poczucie przynależności do wspólnoty mieszkańców
miasta Brzeziny.

3. Technika:

Praca powinna być wykonana dowolną techniką plastyczną, na płaszczyźnie lub formie
przestrzennej. W formacie nie przekraczającym 50cm x 70cm.



4. Zgłoszenie do konkursu

W konkursie może wziąć udział Zespół. Przez Zespół organizator rozumie od 2 do 4
spokrewnionych osób (np. dziecko i rodziców, wnuków i dziadków, małżeństwo,
rodzeństwo), z których przynajmniej jedna zamieszkuje na stałe w Brzezinach (jej adres
należy wpisać na karcie zgłoszenia). Praca nie może być wykonana indywidualnie.

Formularz zgłoszeniowy w załączniku nr 2.

Zespół, który zgłosi pracę do konkursu, zrzeka się jednocześnie praw autorskich na
rzecz Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach. Prace konkursowe nie podlegają
zwrotowi.

5. Opis pracy:

Każdą pracę należy czytelnie opisać:

 Imiona i nazwiska autorów
 Wiek autorów
 Nr telefonu kontaktowego
 Imię i nazwisko opiekuna w przypadku braku osoby pełnoletniej w Zespołu

(opis w załączniku nr 1)

UWAGA! Pracę należy zabezpieczyć przed zniszczeniem podczas transportu – prace
nieczytelnie opisane lub uszkodzone będą zdyskwalifikowane.

6. Termin składani prac:

Prace wraz z kartą zgłoszeniową należy dostarczyć osobiście do 5 stycznia 2017r. do godz.
16:00.

Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 10/12, 95-060 Brzeziny (pok.
011)

7. Ocena prac konkursowych

Organizator powołuje jury, które oceni prace wg. Następujących kryteriów:

 Zgodność prac z tematem,
 Oryginalne ujęcie tematu,
 Poziom artystyczny pracy,
 Estetyka wykonania.



8. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród:

Laureaci zostaną zaproszeni na uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród na
wystawie pokonkursowej w dniu 9 stycznia 2017r. o godz. 17:00 podczas IV Tygla
Świątecznego w Sali Centrum promocji i Kultury w Brzezinach.

Dodatkowych informacji udziela:

Jolanta Lechowska-Białecka

Tel. 46-874-31-31 wew. 25

e-mail: promocja@cpik-brzeziny.com.pl


