ARS et LIBER
Stowarzyszenie Twórców Kultury i Przyjaciół Biblioteki w Ostródzie
zaprasza do udziału w konkursie plastycznym
na kartkę okolicznościową
„Cztery pory roku na Mazurach”

Regulamin konkursu

Konkurs organizowany jest w ramach zadania publicznego z zakresu kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Mazurzy pilnie
poszukiwani 2: Historia z faktów i podań utkana”, finansowanego ze środków
Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Celem konkursu jest przybliżenie i popularyzowanie wiedzy o roku
obrzędowym na Mazurach.
Konkurs ma charakter otwarty.
1.Do udziału w konkursie zapraszamy pełnoletnich twórców amatorów
i profesjonalistów.
2. Konkurs polega na wykonaniu maksymalnie czterech prac malarskich
wybraną techniką: kredka/akwarela/akryl/olej na kartonie A3 lub na płótnie
o wymiarach 30x40.
3. Prace muszą prezentować charakterystyczne elementy architektury, przyrodę
lub ludowe motywy mazurskie.
4. Autorskie prace (nie kopiowane ze zdjęć i obrazów innych osób) muszą
zawierać motywy charakterystyczne dla kultury ludowej Mazur.
5. Prace powinny być czytelnie podpisane na odwrocie: imię i nazwisko autora
oraz dane kontaktowe: telefon i/lub e-mail.
Osoby biorące udział w konkursie muszą wyrazić pisemną zgodę na
przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz na nieodpłatne

zaprezentowanie pracy na wystawie i zaprezentowanie na fanpage Organizatora.
Formularz oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej biblioteki w
zakładce Ars et LIBER.
6. Nagrodą w konkursie jest opublikowanie pracy na kartce okolicznościowej.
7. Opublikowanie pracy na kartce okolicznościowej związane jest z
nieodpłatnym przeniesieniem autorskich praw majątkowych do pracy na rzecz
Organizatora, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2020 r. poz. 288) oraz zgody
na publikację w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez
Organizatora oraz na fanpage i stronie WWW.
8. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą
elektroniczną o terminie podsumowania konkursu.
9. Udział w konkursie oznacza akceptację zasad zawartych w regulaminie.
Termin składania prac mija 10 listopada 2020 r.
Prace należy dostarczyć osobiście do Biblioteki w ostródzkim zamku lub wysłać
na adres:
ARS et LIBER
ul. Mickiewicza 22, 14-100 Ostróda – z dopiskiem „Konkurs Cztery pory roku
na Mazurach”

