REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
DLA UCZNIÓW
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Dyrekcja Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze zaprasza wszystkich uczniów do udziału
w konkursie plastycznym pt. „Ania z Zielonego Wzgórza”.
I. PRZEPISY OGÓLNE
1. Celem konkursu jest:
 rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży;
 zachęcenie uczniów do czytelnictwa;
 pobudzanie wrażliwości oraz wyobraźni plastycznej dzieci;
 kształtowanie wrażliwości na piękno;
2. Konkurs będzie odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych:
 I kategoria to klasy I – III
 II kategoria to klasy IV – VI
3. Dopuszcza się prace wykonane dowolną techniką plastyczną na papierze formatu nie większym niż A4.
4. Temat pracy: „Ania z Zielonego Wzgórza”
5. Prace powinny być opisane na odwrocie drukowanym pismem. Opis powinien zawierać następujące
informacje: imię i nazwisko autora, klasa, szkoła, imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy do Rodzica lub
Opiekuna.
II. ZASADY I SPOSÓB ZGŁASZANIA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ WYNIKI KONKURSU
1. Prace należy składać do dnia 25 maja 2017 roku w Biurze Organizacji Widowni Teatru im. Cypriana Kamila
Norwida w Jeleniej Górze.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30 maja 2017 roku. O zwycięstwie w konkursie laureaci zostaną
powiadomieni telefonicznie. Dodatkowo wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Teatru
oraz na oficjalnym profilu Teatru na portalu Facebook.
III. NAGRODY i WYSTAWA
1. Komisja Konkursowa nagrodzi najlepsze prace w poszczególnych kategoriach wiekowych.
2. W ramach premiery spektaklu „Ania z Zielonego Wzgórza ” Teatr zorganizuje wystawę prac nagrodzonych
w konkursie.
3. Dla laureatów przewidziane są: dyplomy, bilety rodzinne na przedstawienia „Ania z Zielonego Wzgórza”
oraz nagrody rzeczowe.
4. Wręczenie nagród nastąpi 1 czerwca 2017 r. po premierze przedstawienia „Ania z Zielonego Wzgórza”, na
którą to laureaci zostaną zaproszeni.
III. KOMISJA KONKURSOWA
1. Komisja konkursowa powoływana jest przez organizatora. W skład komisji wejdą:
 Tadeusz Wnuk – Dyrektor Naczelny Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze
 Andrzej Ozga – Reżyser przedstawienia „Ania z Zielonego Wzgórza”
 Ewa Chorążyczewska – plastyk Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze
2. Komisja Konkursowa zapozna się z pracami, dokona ich oceny i wybierze laureatów konkursu.
3. Decyzje Komisji Konkursowej są suwerenne i ostateczne.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.
2. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora. Autorzy przenoszą na
organizatorów prawa autorskie, tj. prawa do publikacji drukiem, prawa do przenoszenia dzieła na nośniki
elektroniczne, prawa do publikacji w Internecie i prezentacji na wystawie, która odbędzie się podczas
premiery przedstawienia „Ania z Zielonego Wzgórza”.
3. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone, nie będą brane pod uwagę.
4. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.
5. Wszelkich informacji dotyczących zasad konkursu udziela Dział Marketingu i Organizacji Pracy Artystycznej
tel. 76-64-28-130, widownia@teatrnorwida.pl

