
Regulamin konkursu artystycznego „Nasze Morze Bałtyckie” 

1. Organizatorem konkursu jest Kamieński Dom Kultury w Kamieniu Pomorskim z siedzibą przy ulicy
 Wolińskiej 9 w Kamieniu Pomorskim.
2. W konkursie mogą brać udział wszyscy mieszkańcy Powiatu Kamieńskiego.
3. Celem konkursu jest rozwijanie aktywności twórczej dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form artystycznych. Rozwijanie 
wyobraźni. 
4. Celem konkursu jest pobudzenie do artystycznych działań mieszkańców naszego Regionu, którzy żyją w 
okolicy wybrzeży Morza Bałtyckiego. Pragniemy zwrócić uwagę na nasze Morze Bałtyckie, jego piękno i 
konieczność ochrony i pielęgnacji 

Założenia organizacyjne

4. W konkursie mogą brać udział wszyscy mieszkańcy powiatu od lat 4.
5. Każdy uczestnik może zgłosić się do konkursu poprzez przysłanie nam zdjęcia ( dobrej jakości)
bądź skanu pracy, wcześniej niepublikowanej, samodzielnie wykonanej w technice dowolnej (rysunek, malarstwo,
grafika, fotografia, wideo, perofrmance, poezja, piosenka, tekst, stand-up, rzeźba, ceramika, instalacja, land-art…)
na wybrany temat spośród podanych poniżej:

Tematy do wyboru: 
1. Nasz Bałtyk,

2. Na plaży fajnie jest!,

3. Świat morskich/nadmorskich zwierząt.

6. Prace w formie cyfrowej należy przysyłać w terminie 21 sierpnia - zdjęcie lub skan pracy
z opisem: 
imię i nazwisko uczestnika, wiek, wybrany temat oraz technika pracy. 
na maila biuro@kamienskidomkultury.pl  w tytule wpisując KONKURS ARTYSTYCZNY.

7. Zwycięskie oraz wyróżnione prace wskazane zostaną przez Organizatora ich autorzy poproszeni zostaną o 
przesłanie prac pocztą lub dostarczenie ich osobiście do siedziby Organizatora.

8. Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi  prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.

Warunki konkursu

9. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:
I kategoria „Dzieci”: 4-11 lat
II kategoria „Młodzież” 12-17 lat
III kategoria „Dorośli” 18 lat +

10. Prace dostarczone po terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.
11. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.
Decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 
12. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się online (strona www, facebook, media lokalne)
do dnia 01 września 2021 r. 

Nagrody

13. Nagrodami w konkursie są dyplom i nagroda rzeczowa dla osób z I, II i III miejscem w każdej kategorii oraz 
dyplomy dla osób wyróżnionych.
14. Odbiór nagród odbędzie się w wyznaczonym dniu w siedzibie Organizatora.
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