25 lat współpracy miast partnerskich
RYBNIK - DORSTEN

REGULAMIN KONKURSU
Organizatorzy
1. Urząd Miasta Rybnika
2. Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku

Cele konkursu
1.
2.
3.
4.

Wzmocnienie i uhonorowanie 25 letniej współpracy miast partnerskich Rybnik – Dorsten.
Promocja Rybnika i jego partnerskiego miasta Dorsten.
Inspirowanie młodzieży do twórczego działania, rozwijanie ich kreatywności oraz uzdolnień.
Wymiana doświadczeń między rybnicką młodzieżą a młodzieżą z miasta partnerskiego
Dorsten.

Uczestnicy
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie rybnickich szkół i
kulturalno - oświatowych w wieku 16 - 19 lat.
2. Do konkursu dopuszcza się prace indywidualne lub wykonane w dwie osoby.

placówek

Przedmiot konkursu
1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, nawiązującej do 25 letniej
współpracy naszego miasta z miastem partnerskim Dorsten, która będzie wręczona jako
podziękowanie włodarzom miasta Dorsten.
2. Prace przedstawiać mogą: widokówki miasta lub ich charakterystyczne miejsca, wydarzenia
edukacyjne, kulturalne, wymiana doświadczeń oraz integracja miast partnerskich w różnych
aspektach życia.
3. Przez pracę plastyczną, w tym przypadku, rozumie się: pracę malarską, rysunek, grafikę
warsztatową, fotografię, rzeźbę, płaskorzeźbę, witraż lub batik.
4. Przyjmuje się maksymalny format prac płaskich 70 x 100 cm, prac przestrzennych do 30 cm
wysokości i podstawy nie przekraczającej 15 x 15 cm.
5. Dopuszcza się dowolność inspiracji i interpretacji tematu, z zastrzeżeniami:
 forma pracy i jej wykonanie musi reprezentować poszanowanie dla tradycji obu miast,
 praca musi być wykonana własnoręcznie przez uczniów biorących udział w konkursie.
6. Każdą pracę należy zaopatrzyć w metryczkę z następującymi danymi:
imię i nazwisko autora/autorów, nazwę i adres placówki, imię i nazwisko nauczyciela
oraz nr telefonu i adres e-mailowy placówki i nauczyciela.

Terminy, kryteria oceny, przyjmowanie prac
1. Każda szkoła, placówka może zgłosić do konkursu nieograniczoną ilość prac.
2. Prace do konkursu należy zgłosić do 15 maja 2019 roku do Młodzieżowego Domu Kultury
w Rybniku. Adres: ul. Władysława Broniewskiego 23, 44-217 Rybnik.
3. Główną nagrodą w konkursie jest wyjazd w 2020 roku do Dorsten z osobą towarzyszącą.
Organizator konkursu zapewnia transport, zakwaterowanie, wyżywienie a także nagrodę
pieniężną w wysokości 400 zł.
4. W przypadku projektu realizowanego w parach nagroda pieniężna zostanie podzielona,
a w wyjeździe wezmą udział obie osoby.
5. Od oceny jury konkursowego uczestnikom konkursu nie przysługuje odwołanie.
6. Ogłoszenie wyników nastąpi do 31.05.2019 r. na stronie internetowej Urzędu Miasta
www.rybnik.eu i Młodzieżowego Domu Kultury www.mdk.rybnik.pl. Uroczyste rozdanie
nagród i dyplomów nastąpi 14.06.2019 r. podczas spotkania włodarzy miast Rybnika
i Dorsten. Laureaci o dokładnym terminie i miejscu podsumowania zostaną powiadomieni
telefonicznie oraz mailowo.
7. Wystawa nagrodzonych prac konkursowych będzie dostępna dla wszystkich
zainteresowanych od 14.06.2019 roku w Halo Rybnik.
Dodatkowe informacje
1. Złożenie pracy konkursowej oznacza zgodę uczestnika, opiekuna i pedagoga i akceptację
warunków niniejszego regulaminu.
2. Autorzy prac, opiekunowie i pedagodzy wyrażają zgodę na publikowanie
i wykorzystywanie materiałów fotograficznych i filmowych dotyczących wykonanych prac
w mediach w celach promocyjnych konkursu.
3. Prace laureatów konkursu będą mogły być zwrócone ich autorom, po zakończeniu
ekspozycji. Każdy z laureatów zostanie powiadomiony o terminie zakończenia ekspozycji
i możliwości odebrania pracy.

Kontakt:
Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Władysława Broniewskiego 23
44-217 Rybnik
tel. 32 42 15 155, 32 42 24 088
e-mail mdkwr@poczta.onet.pl
www.mdk.rybnik.pl

