REGULAMIN
KONKURSU PLASTYCZNEGO
NA WYKONANIE
LALKI TEATRALNEJ
Organizator
Organizatorem Konkursu jest Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki.
Uczestnicy
1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci z województwa opolskiego - wykonawcy indywidualni lub grupa rówieśnicza.
Dopuszcza się następujące kategorie wiekowe:
- dzieci w wieku przedszkolnym
- uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej
- uczniowie klas 4-7 szkoły podstawowej.
2. W wymienionych kategoriach dopuszcza się prace indywidualne i zbiorowe, przy czym praca zbiorowa może liczyć
maksymalnie 3 wykonawców. Każdy uczestnik lub grupa może zgłosić tylko jedną pracę.
Zasady przygotowania prac
1. Tematem konkursu jest Lalka Teatralna. Prace konkursowe mogą być wykonane według wszelkich możliwości
twórczych. Dopuszcza się dowolność inspiracji i użytych form, zastrzeżeniem, że:
- prace musi mieć formę przestrzenną (nie może być to rysunek)
- prace muszą być wykonane własnoręcznie przez dzieci biorące udział w konkursie. Niedopuszczalne jest użycie
gotowych figur.
2. Prace nie spełniające powyższych kryteriów nie będą oceniane w konkursie.
3. Do każdej pracy konieczne jest dołączenie karty zgłoszenia z metryczką wg wzoru załączonego do niniejszego
regulaminu. Metryczkę należy solidnie przymocować do pracy w dowolny sposób tak, aby umożliwić identyfikację
autora/autorów.
Przyjmowanie prac
Wszystkie prace należy dostarczyć do dnia 13 maja 2018 do siedziby Opolskiego Teatru Lalki i Aktora, adres: ul.
Augustyna Kośnego 2a, 45-056 Opole. Prace należy dostarczyć na portiernię Teatru, która jest czynna 24 godziny na
dobę, 7 dni w tygodniu. Przyjmowane będą tylko prace posiadające kartę zgłoszenia z przymocowaną metryczką.
Kryteria oceny
1. Jury ocieniać będzie między innymi: pomysłowość, estetykę pracy oraz trwałość konstrukcji, walory plastyczne,
oryginalność, ogólne wrażenie artystyczne, dobór i wykorzystanie materiałów, wkład pracy.
2. Od oceny jury konkursowego uczestnikom konkursu nie przysługuje odwołanie.
Nagrody
1. Wszystkie prace dostarczone na konkurs do siedziby Opolskiego Teatru Lalki i Aktora, będą stanowiły ekspozycję we
wnętrzach Opolskiego Teatru Lalki i Aktora, która potrwa od 17 maja 2018 do 17 czerwca 2018.
2. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.
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 celach reklamujących konkurs, zarówno w mediach jak
i poprzez kanały promocyjne OTLiA.
3. Uczestnicy konkursu lub ich opiekunowie i pedagodzy, zobowiązują się odebrać prace po zakończeniu ekspozycji,
czyli po 17 czerwca 2018. Ostateczny termin odbioru prac to 24 czerwca 2018.

