Regulamin konkursu plastycznego
„MIASTO MŁODYCH ARTYSTÓW”
Sandomierz 29 czerwca 2014 roku

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs Plastyczny w ramach
Festiwalu „Miasto Młodych Artystów” zwany dalej „Konkursem”.
1. Organizatorzy konkursu
Organizatorem konkursu jest Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Zbydniów 97 37-416 Zaleszany
(adres korespondencyjny: Kodmierzów 2, 27-650 Samborzec e-mail: fundacjasmk@gmail.com,
www.fundacjasmk.pl wraz ze Współorganizatorami, którymi są Miasto Sandomierz, Gmina
Klimontów, Miasto i Gmina Baranów Sandomierski.
2. Terminarz konkursu
a. Zgłoszenia na karcie należy przesład do 10 czerwca 2014r.pocztą tradycyjną lub drogą
elektroniczną na adres e-mail: fundacjasmk@gmail.com lub złożyd osobiście w biurze
koordynatora instytucjonalnego Fundacji Funduszu Lokalnego SMK, Zbydniów 97; 37-416
Zaleszany (adres korespondencyjny do biura organizatora: Kodmierzów 2, 27-650
Samborzec)
b. Prace konkursowe należy dostarczyd do 10.06. 2013r do biura organizatora: Kodmierzów 2,
27-650 Samborzec
c. Wyłonienie zwycięzcy najlepszych prac nastąpi dnia 29.06.2014r. w Sandomierzu podczas
finału konkursu plastycznego.
3. Cele konkursu


Dokonanie przeglądu twórczości artystycznej młodzieży posiadających miejsce zamieszkania na
terenie powiatów: sandomierskiego, stalowowolskiego i tarnobrzeskiego,



Umożliwienie prezentacji swoich umiejętności artystycznych,



Odkrycie nowych osobowości twórczych,



Popularyzacja sztuki wśród młodzieży i dorosłych,



Pomoc w rozwijaniu twórczości laureatów.
4. Harmonogram konkursu


12.05.2014 r. – ogłoszenie eliminacji do udziału w Festiwalu Miasto Młodych Artystów 2014



10.06.2014 r. – zakooczenie eliminacji



14.06.2014 r. – ogłoszenie listy Kandydatów zakwalifikowanych do półfinału



23.06.2014 r. – półfinał sceny plastycznej Festiwalu MMA



29.06.2014 r. - Finał sceny plastycznej podczas Festiwalu MMA
5. Warunki konkursu
a. Konkurs skierowany jest do uczestników mieszczących się w przedziale wiekowym
ukooczone 13 i nie ukooczone 26 lat mieszkających na terenie powiatu sandomierskiego,
tarnobrzeskiego i stalowowolskiego,
b. Każdy uczestnik może zgłosid nie więcej niż 3 prace plastyczne,
c. Prace należy wykonad w dowolnej formie: olej, akwarela, akryl, pastele, ołówek, węgiel.
Format pracy konkursowej nie może byd mniejszy niż A3,

d.

Prace plastyczne należy opisad na odwrocie: imię i nazwisko, wiek, adres, nr kontaktowy
autora, oraz tytuł i technikę wykonania pracy,
e. Każdy Kandydat przedstawia link na jeden krótki film (2-4 min) lub prezentację
multimedialną (15-20 slajdów) zamieszczoną na dowolnym portalu społecznościom
(Facebook, You Tube, etc.). Prezentacja przedstawia artystę i jego pasję np. wydarzenia
artystyczne z jego udziałem, artysta i jego warsztat pracy, multimedialna prezentacja
innych prac, etc)
f. Każdy kandydat, zamierzający ubiegad się o główną nagrodę – stypendium artystyczne w
kwocie 3.500,00 złotych składa wniosek (wzór - załącznik nr 2)
g. W przypadku dużej ilości zgłoszonych uczestników, zostaną przeprowadzone wstępne
eliminacje, by wyłonid 20 autorów najlepszych prac do prezentacji przy scenie festiwalowej.
Po ocenie i wyborze najlepszych prac uczestnicy zostaną powiadomieni osobiście,
h. Nominowani do sceny plastycznej uczestniczą w plenerze malarskim dn. 23.06. br. w
Sandomierzu
Uwaga! Uczestnicy zapewniają sobie wszystkie materiały niezbędne do pracy (pędzle, farby,
sztalugi, itp.) Mogą zaopatrzyd się też w tzw. krzesełko wędkarskie, oraz strój „ malarza”ubranie które w trakcie pracy twórczej może się zachlapad i zniszczyd. Uczestnikom pleneru
organizatorzy zapewniają opiekę artystyczną.
6. Kryteria oceny
Oceny nadesłanych prac konkursowych dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora
imprezy.
Prace zostaną poddane ocenie według poniższych kryteriów:
Etap I – Eliminacje do grona Laureatów FMMA
a. Forma wykonania prac,
b. Treśd dzieła,
c. Ogólny wyraz artystyczny,
d. Umiejętnośd zaprezentowania swojej twórczości przedstawionej filmem lub
prezentacją multimedialną,
Etap II – Półfinał – Grant Rozwojowy
e. Inwencja twórcza wykonującego,
f. Warsztat pracy.
Etap III – Finał, Stypendia Artystyczne
g. Ogólna ocena twórczości,
h. Ocena predyspozycji i potencjału Laureata na tle innych artystów,
i. Przedstawiony plan wykorzystania stypendium artystycznego
7. Nagrody
a. Laureat konkursu sceny plastycznej otrzymuje Artystyczny Grant Rozwojowy w kwocie 1 tys.
PLN,
b. Każdy uczestnik finału konkursu plastycznego 29 czerwca br. otrzyma dyplom laureata II
Festiwalu Miasto Młodych Artystów,
c. Wybrane prace laureatów zostaną zamieszczone w katalogu i/lub filmie pofestiwalowym
oraz na oficjalnym portalu festiwalowym www.miastomlodychartystow.pl;
d. Ponadto wśród laureatów 7 scen artystycznych konkursu teatralnego, muzycznego,
plastycznego, fotograficznego, literackiego, tanecznego, filmowego zostaną przyznane 3
stypendia artystyczne w kwocie od 3.000,00 do 3.500,00 PLN.
e. Jeden laureat może otrzymad max. jeden grant rozwojowy. W przypadku otrzymania
stypendium artystycznego grant rozwojowy zalicza się na poczet Stypendium.

f.

Wśród laureatów wszystkich scen artystycznych, którzy nie otrzymali Artystycznego Grantu
czy Stypendium Rozwojowego zostaną rozlosowane 3 nagrody finansowe, każda w kwocie
500 PLN.
Uwaga: stypendia mogą dotyczyd jedynie osoby fizycznej co oznacza, iż w przypadku
laureatów – grup artystycznych stypendium może otrzymad wiodący artysta. Dotyczy to
takich scen artystycznych jak: teatr, taniec, muzyka.
8. Ustalenia koocowe
a. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia przesyłek
nadesłanych drogą pocztową oraz nie ponosi kosztów transportu prac.
b. Prace zbiorowe będą wykluczane z Konkursu.
c. Prace nie mogą byd zwinięte w rulon.
d. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych jego uczestników na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie
danych osobowych z dnia 29.08.1997r. Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm. ).
e. Przystępując do konkursu każdy uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na
nieodpłatne wykorzystywanie swoich prac w następujących formach: druku w
dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, publikowania ich w
Internecie oraz innych formach utrwaleo nadających się do rozpowszechniania.
f. Każdy uczestnik wyraża zgodę na przekazanie jednej pracy (lub praw autorskich
do niej) na rzecz Organizatora. Przekazana praca zostanie wskazana przez
Komisję Konkursową,
g. Każdy uczestnik wyraża zgodę na przekazanie min. 2 prac do Festiwalowej Aukcji
Prac FMMA w celu odsprzedaży. W przypadku sprzedaży pracy, autor pracy
przekaże 20% z uzyskanej kwoty na Fundusz Stypendialny FMMA.
h. Warunkiem uzyskania grantu, stypendium lub nagrody jest udział w Finale
Festiwalu. Brak obecności w czasie ogłaszania wyników oznaczad może utratę
nagrody i przekazanie jej kolejnemu Laureatowi.
i. Laureaci sceny teatralnej, tanecznej i muzycznej wyrażają zgodę na dodatkowy,
finałowy występ w godz. 20.30 – 22.00. Brak udziału w prezentacji finałowej
oznaczad może utratę nagrody.
j. Każdy uczestnik, po zakwalifikowaniu się do sceny festiwalowej ma obowiązek w
ciągu 3 dni dostarczyd krótką notatkę promo (do połowy A4) o swoich
dotychczasowych artystycznych dokonaniach oraz pakiet/portfolio 1-3 zdjęd
(ewentualnie malarstwa dla sceny malarskiej lub wiersz dla sceny literackiej).
Brak dostarczenia notatki może wykluczyd udział Kandydata w półfinale.
k. Organizator zastrzega sobie możliwośd zmian postanowieo zawartych w
Regulaminie Konkursu, ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do
Organizatora,
l. Dodatkowe informacje: E-Mail: fundacjasmk@gmail.com ; tel. 531 586 222
m. Informacja
o
Festiwalu
Miasto
Młodych
Artystów:
www.fundacjasmk.pl,
www.mlodzigniewni.eu

