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21. Międzynarodowy Festiwal Rysowania odbędzie się 18 maja 2018r.
w Hali MOSiR w Zabrzu, przy ulicy J. Matejki 6.
Bilet wstępu na Festiwal można nabyć w kasie MOSiR
bezpośrednio przed imprezą w cenie 5 zł.
(wstęp wolny dla uczniów szkół specjalnych, osób niepełnosprawnych i wychowanków domów dziecka)

REGULAMIN 21. MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU RYSOWANIA
ZABRZE 2018
I.

Przepisy ogólne

1. Organizatorami 21. Międzynarodowego Festiwalu Rysowania są:
 Zespół Szkół nr 18 w Zabrzu
 Urząd Miejski w Zabrzu
 Wydział Kultury i Dziedzictwa
 Biuro Współpracy z Zagranicą
 Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji S.A. w Zabrzu
Partnerzy:









Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki w Zabrzu
Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o.
dr Paweł Kaleta
IV Liceum Ogólnokształcące w Zabrzu
Zespół Szkół nr 10 w Zabrzu
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2. Celem konkursu jest:
1. popularyzacja sztuk plastycznych,
2. rozwój osobowości artystycznej uzdolnionych dzieci i młodzieży,
3. inspirowanie młodych twórców do doskonalenia umiejętności rysunkowych,
4. promocja utalentowanych dzieci i młodzieży,
5. podejmowanie artystycznej refleksji nad różnymi aspektami rzeczywistości kulturalnej,
6. spotkania
międzykulturowe
artystycznie
utalentowanych
dzieci
i
młodzieży
z różnych krajów,
7. promocja postawy patriotycznej wśród dzieci i młodzieży,
8. promocja polskiej kultury i sztuki,
9. promocja Zabrza – miasta przyjaznego kulturze.
3. Udział w Festiwalu oznacza akceptację jego warunków, opisanych w niniejszym regulaminie.

II.

Uczestnicy

4. Festiwal jest przeznaczony dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Polski i zagranicy, zwanych
dalej Autorami.
5. Festiwal zostanie podzielony na kategorie wiekowe:
Kategorie wiekowe uczestników festiwalu:
1. kategoria - bez ograniczeń - szkoły specjalne, osoby niepełnosprawne,
2. kategoria - od 3 do 6 lat - przedszkola,
3. kategoria - od 7 do 10 lat - szkoły podstawowe kl. I-III,
4. kategoria - od 11 do 13 lat - szkoły podstawowe kl. IV-VII,
5. kategoria - od 15 do 16 lat - gimnazja,
6. kategoria - od 15 do 16 lat – gimnazja plastyczne /OSSP/
7. kategoria - od 17 do 19 lat - szkoły ponadgimnazjalne,
8. kategoria - od 17 do 20 lat - szkoły plastyczne /LP i OSSP/,
9. kategoria - od 20 do 25 lat - szkoły wyższe,
10. kategoria - od 26 do 100 lat
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III.

Przepisy dotyczące prac

6. Konkurs polega na wykonaniu rysunkowego studium postaci ludzkiej z natury.
7. Praca musi zostać wykonana dowolną techniką rysunkową, na dowolnym podobraziu (płótno,
karton, papier lub inne) o formacie nieprzekraczającym B1(100x70).
8. Prace wykonane węglem lub suchymi pastelami należy zabezpieczyć fiksatywą.
9. Autorzy pracują indywidualnie.
10. Prace uczestników Festiwalu nie mogą w żadnej swojej części stanowić plagiatu, być kopią lub
fragmentem jakichkolwiek innej pracy. Nie mogą być to także prace, które były publikowane
w mediach lub brały udział w innych konkursach.
11. Każda oddana praca powinna zawierać (zapisane na odwrocie dużymi literami) następujące
dane: imię i nazwisko autora, wiek, nazwę, adres i telefon szkoły lub placówki.
12. Administratorem danych jest Zespół Szkół nr 18 w Zabrzu.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych
wyżej wymogów.

IV.

Terminarz i ocena prac

14. Organizator powołuje Jury Festiwalu z udziałem przedstawicieli Akademii Sztuk Pięknych
w Katowicach. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
15. Wyniki Konkursu ogłoszone będą do 21 maja 2018r. na stronach internetowych:


Zespołu Szkół nr 18 w Zabrzu - www.szkolaplastyczna.eu



Urzędu Miasta Zabrze - www.um.zabrze.pl



Informacja o terminie wernisażu prac 21. MFR i wręczeniu nagród laureatom konkursu
zostanie umieszczona na stronie internetowej organizatora: Zespołu Szkół Nr 18 w Zabrzu www.szkolaplastyczna.eu.

V.

Nagrody i wyróżnienia

16. Grand Prix Festiwalu otrzyma autor najlepszego rysunku spośród wszystkich kategorii.
Organizator przewiduje także nagrody dla zwycięzców w każdej z kategorii:
 za zajęcie I miejsca
 za zajęcie II miejsca
 za zajęcie III miejsca
17. Po zakończeniu Konkursu organizator przewiduje umieszczenie wybranych prac w publikacjach
podsumowujących konkurs, w tym na stronie internetowej organizatora i patronów konkursu,
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w wewnętrznym serwisie informacyjnym, materiałach
wydawanych przez organizatora (katalog wystawy).

VI.

reklamowych

i

poligraficznych

Patronaty

18. Honorowy patronat nad Konkursem obejmuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i
Pani Małgorzata Mańka–Szulik – Prezydent Miasta Zabrze.

VII.

Wykorzystanie prac uczestników i przepisy końcowe

19. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac, a także do zaprezentowania
nadesłanych prac na wystawach pofestiwalowych oraz w innych publikacjach związanych
z działalnością organizatora.
20. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od organizatora ma on prawo
do przesunięcia terminów festiwalowych, zmiany poszczególnych punktów w regulaminie lub
całkowitego odwołania Festiwalu.
21. Po zakończeniu konkursu wszystkie prace stają się własnością organizatora.
22. Wszelkie pytania prosimy kierować telefonicznie 32 2750285
lub pod adres e-mail:
osspzabrze@wp.pl

