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MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD PLASTYCZNY

"OGRÓD PIEKNA DOBRA I RADOŚCI – MIESZKAŃCY OGRODÓW"

I. CELE PRZEGLĄDU:
- Rozwijanie zainteresowań, kształtowanie wyobraźni i kreatywności w twórczych działaniach.
- Promowanie młodych twórców, poprzez stwarzanie im możliwości zaprezentowania swoich osiągnięć.
- Zapewnienie warunków sprzyjających wymianie doświadczeń i metod pracy twórczej nauczycieli.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA
Przegląd ma charakter konkursu i adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku  5 – 19 lat.
Do udziału zapraszamy: przedszkola, szkoły podstawowe, klasy gimnazjalne, licea, wychowanków domów kultury, 
a także uczestników indywidualnych. Można zgłosić max. do 5 prac od grupy.

III. TECHNIKA
Technika dowolna, np.: malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba, ceramika, obiekty przestrzenne oraz inne techniki własne.
Format  i  formy dowolne (płaskie i przestrzenne). Trwałe materiały.
Prace należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem podczas wysyłki. 
Każda praca powinna być opisana według wzoru: imię i nazwisko autora, wiek, telefon kontaktowy, adres placówki. 
Do każdej pracy należy również dołączyć wypełnioną czytelnie kartę zgłoszenia 
(do pobrania ze strony internetowej Pałacu Młodzieży –  palacmlodziezy.pl).

IV. TERMIN
Prace należy dostarczyć do 20 kwietnia 2018 na adres: 
Pałac Młodzieży Rynek 14, 33 – 300 Nowy Sącz, z dopiskiem nazwy konkursu.
Jury powołane przez Organizatora dokona oceny prac w każdej kategorii wiekowej. Werdykt Jury jest ostateczny. 
Wyniki oceny Przeglądu zostaną umieszczone na stronie internetowej Pałacu Młodzieży do 7 maja 2018.

Wernisaż oraz wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się 14 maja 2018 (poniedziałek)
o godzinie 15:00 w Galerii Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu.

V. UWAGI KOŃCOWE
1. Prace nadesłane po terminie, jak również wykonane niesamodzielnie i zbiorowo nie biorą udziału w Przeglądzie. 
2. Uczestnicy Przeglądu zobowiązują się, że nie będą rościć sobie żadnych praw z tytułu publikacji ich nazwisk, 
wizerunków i prac w środkach masowego przekazu oraz zezwalają na ich wykorzystanie przez Organizatora 
w celach promocyjnych.
3. Nagrody i wyróżnienia nie odebrane podczas finału można odebrać do 30 czerwca 2018 r., 
lub zostaną one przesłane na koszt zwycięzcy (po uprzednim kontakcie telefonicznym).
4. Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
5. Zgłoszenie do udziału w Przeglądzie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Wszelkich informacji udziela:
Małgorzata Gromala – Kierownik Galerii Pałacu Młodzieży
tel: 608-292-186
Pałac Młodzieży, tel.: +48 18 442-07-32
palacmlodziezy.pl
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