Konkurs na prace artystyczne „Zielone Miasto Bartoszyce”
Regulamin 2020r.
Organizatorzy: Urząd Miasta Bartoszyce, Nadleśnictwo Bartoszyce, Zakład Gospodarki Odpadami
w Bartoszycach
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Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
Konkurs skierowany jest do mieszkańców Powiatu Bartoszyckiego i polega na wykonaniu
pracy konkursowej w formie artystycznej (tj. malarskiej, poetyckiej - np. wiersz, poemat,
fotograficznej lub graficznej) urokliwego, pełnego zieleni dowolnie wybranego fragmentu
Bartoszyc.
Uczestnik konkursu zgłasza do udziału w konkursie prace artystyczne w formie zdjęcia,
plakatu, obrazu, grafiki wykonanych w dowolnej technice z możliwością wykorzystania
dostępnych nowoczesnych technologii np. obróbki cyfrowej. W pracy konkursowej –
projekcie artystycznym można użyć zarówno kolażu fotografii, malarstwa, jak i technik
cyfrowych.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz
z załączoną pracą artystyczną.
Zgłoszenia będą oceniane przez Jury w składzie określonym przez Organizatora.
Celem Konkursu jest: promowanie miejsc urokliwych, pełnych zieleni w mieście Bartoszyce,
promowanie natury z elementami ekologii. Cel Konkursu zostanie zrealizowany poprzez
wyłonienie najciekawszych, najbardziej zgodnych z tematem prac nadesłanych
na Konkurs.
W konkursie oceniane będą następujące kryteria: wartość artystyczna, estetyka, pomysłowość,
zgodność z tematem konkursu.
Zwycięzcy zostaną nagrodzeni.
Laureaci nagród o dokładnym terminie wręczenia nagród zostaną uprzednio poinformowani.
Udział w konkursie jest bezpłatny.
Prace przechodzą na własność Organizatora konkursu.
Termin nadsyłania zgłoszeń:



Prace należy nadsyłać lub dostarczyć osobiście do dnia 31 sierpnia na adres:
Urząd Miasta Bartoszyce
Wydział Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju (pokój 24, 25 i 26)
ul. Boh. Monte Cassino 1
11-200 Bartoszyce
 lub mailowo: konkurs@bartoszyce.pl
Na zgłoszeniach prosimy dopisać: „Zielone Miasto Bartoszyce”.
Postanowienia końcowe:
1) Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2) Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację
załączonych do Zgłoszenia zdjęć we wszelkiego rodzaju w mediach i materiałach promocyjnych.
3) Załączone do Zgłoszenia zdjęcia pozostają u Organizatora i nie są odsyłane Uczestnikom Konkursu.
4) Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na upublicznienie wizerunku
uczestnika w materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących konkursu oraz na stronach
internetowych i w materiałach multimedialnych.
5) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminach podanych w regulaminie.
6) Jury może zdecydować o zmianie sposobu rozstrzygnięcia konkursu.
7) Ewentualne koszty przygotowania do udziału w konkursie ponosi wyłącznie Uczestnik Konkursu.
8) Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie Organizatora – www.bartoszyce.pl

Niezbędne załączniki:
1) formularz zgłoszeniowy z oświadczeniami.
2) praca artystyczna.

