
Regulamin konkursu plastycznego 

 

EKSPRESJA W TAŃCU! 

 

„ Formy taneczne pokazane w rysunku, malarstwie, fotografii, filmie oraz animacji „ 

 

Organizator konkursu: 

Organizatorem konkursu plastycznego  jest Gryfiński Dom Kultury w Gryfinie i  Środowisko 

Inicjatyw Artystycznych HYBADU. 

 

Cele konkursu: 

-  promowanie sztuki tańca  

- propagowanie różnych technik z dziedziny plastyki oraz rozwijania umiejętności 

posługiwania się innymi środkami wypowiedzi jaką jest film, animacja i fotografia 

- rozwijanie wrażliwości plastycznej młodzieży 

- konfrontacja dokonań artystycznych pracowni plastycznych 

- pozyskanie interesujących warsztatowo realizacji plastycznych prezentowanych w ramach 

festiwalu Jesienna Scena Tańca. 

 

Uczestnicy: 

Zaproszenie do udziału w Konkursie kierujemy do, młodzieży, podopiecznych placówek 

kulturalno-oświatowych, oświatowych oraz pracowni plastycznych w wieku 14-20 lat z 

terenu Powiatu Gryfińskiego. 

Temat: 

Hasło tegorocznej edycji brzmi: EKSPRESJA W TAŃCU! 

 

Technika: 

a/ rysunek i malarstwo-maksymalny dopuszczalny format prac: 100x70 cm /tzn. każdy format 

mniejszy bądź równy formatowi A1 włącznie z miniaturą, 

b/ animacja i film – czas max do 10 min/ złożone prace w nośnikach DVD lub nośnikach 

danych typu pendrive 

 

 



Jury: 

Organizator powoła profesjonalne jury, które wyłoni laureatów Konkursu oraz zakwalifikuje 

prace do wystawy. Jury oceni prace w następujących kategoriach wiekowych: 

 I kat) 14-16 lat- rysunek i malarstwo, fotografia, film, animacja 

 II kat) 17-20 lat- rysunek i malarstwo, fotografia, film, animacja 

 / podział kategorii wiekowych może ulec zmianie/. 

 

 

Terminy: 

Termin nadsyłania prac: do 10.11.2017. Prace należy składać w Gryfińskim Domu Kultury, 

ul. Szczecińska 17: 

 Wyniki Konkursu będą dostępne na stronie internetowej Organizatora (www.gdk.com.pl oraz 

www.facebook.com/hybadu/ 

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 15.11.2017 r. 

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas, otwarcia festiwalu w dniu 17.11.2017 r. 

o godz. 19:00. 

 

Adres Organizatora: 

Gryfiński Dom Kultury, ul. Szczecińska 17 /pracownia plastyczna/, 74-100 Gryfino, tel. 

91 416 25 20. 

 

Nagrody:  

Wszystkie wyróżnione prace stworzą wystawę artystyczną podczas Jesiennej Sceny Tańca w 

budynku Gryfińskiego Domu Kultury przy ul. Szczecińskiej 17. 

 

Wystawa będzie prezentowana również w Centrum Informacji Turystycznej (CIT) na 

nabrzeżu gryfińskim w terminie 4.12 – 31.12.2017 i otwarta dla szerokiej publiczności. 

 

Ponadto autorzy najlepszych prac otrzymają: 

1 miejsce: podwójne zaproszenie na festiwal + darmowe warsztaty dla 1 osoby 

2 miejsce: podwójne zaproszenie na festiwal 

3 miejsce:  zaproszenie na jeden dzień festiwalowy, wybrany przez nagrodzonego 

 

Uwagi: 

http://www.gdk.com.pl/
http://www.facebook.com/hybadu/


- każda praca może mieć tylko jednego autora ( w przypadku prac w kategorii  rysunek, 

malarstwo) 

- w kategorii film , animacja, zdjęcie, maksymalnie dwóch autorów 

- każda praca powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko autora, wiek oraz ew. adres 

placówki, tel. kontaktowy, email. 

- z chwilą zakwalifikowania prac do Konkursu Organizator uzyskuje prawo własności do 

zgłoszonych prac oraz majątkowe prawa autorskie, na czas nieokreślony, na następujących 

polach eksploatacji: dokonanie publikacji prac na stronie internetowej, w prasie, broszurze 

i katalogu pokonkursowym, prezentowanie prac podczas wystawy pokonkursowej 

- dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu organizacji Konkursu oraz 

wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród 

- udział w Konkursie oznacza akceptację regulaminu 

- udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na 

przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu (Ustawa 

o ochronie danych osobowych z dn. 29. 08.1977 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.). 

 

 

                                      Zapraszamy do udziału życząc Wam 

                                              sukcesów w Konkursie! 

 

 

 

 

 

 

 

 


