
REGULAMIN
XXVI MI DZYNARODOWEGO FESTIWALU SZTUKI PI KNEJ

„Color Art” 2016

Festiwal jest imprez  cykliczn  trwaj c  od 1990 roku, jest kontynuacj  Mi dzynarodowego
Festiwalu Dzieci cej Twórczo ci Plastycznej pod Patronatem Polskiego Komitetu do Spraw
UNESCO. Jego celem jest jak najszersze propagowanie wszelkich form twórczo ci plastycznej
uprawianych przez m odych twórców. Festiwalowe prace pozostaj   w ekspozycji licznych instytucji,
prezentowane s  na wystawach krajowych i zagranicznych.
Do udzia u w konkursie zapraszamy wszystkie ch tne dzieci oraz m odzie .
Przyjmujemy zg oszenia od osób indywidualnych, placówek edukacyjnych, instytucji kultury oraz
szkó .

Temat prac konkursowych tegorocznego festiwalu:

„Ja i moja rodzina”

Ja i moja rodzina - temat by  mo e nieco banalny ale zdecydowanie ponadczasowy. W kolejnych
pokoleniach w miar  up ywaj cego czasu postrzegamy rodzin  i czujemy si  w niej inaczej. Wyra cie
swoje uczucia i spostrze enia w pracach plastycznych. Poka cie nam doros ym jak widzicie nas
i siebie oraz postarajcie si  opisa  j zykiem sztuki relacje panuj ce w waszych rodzinach.

I.
ORGANIZATOR

Goleniowski Dom Kultury,
ul. S owackiego 1, 72-100 Goleniów
tel./fax 91/ 418 26 88, 91/ 418 95 90,
www.gdk.goleniow.pl

II.
PATRONAT HONOROWY

Polski Komitet do Spraw UNESCO w Warszawie

III.
INSTYTUCJE WSPIERAJ CE

Urz d Gminy i Miasta w Goleniowie.
Starostwo Powiatowe w Goleniowie.

IV.
TEMATYKA:

Temat XXVI edycji Mi dzynarodowego Festiwalu Sztuki Pi knej „Color Art‘‘ realizowanego w roku
2016 roku brzmi „Ja i moja rodzina.”
Organizatorzy oczekuj  prac w dziedzinie malarstwa i grafiki, pozostawiaj c uczestnikom swobod



w interpretacji tematyki festiwalu.

V.
 KURATOR FESTIWALU

art. plastyk Leszek Soroczy ski

VI.
KATEGORIE WIEKOWE

Festiwal przebiega  b dzie w nast puj cych w grupach wiekowych:

Kategoria malarstwo
I grupa - 6 – 9 lat
II grupa – 10 - 13 lat
III grupa – 14 - 16 lat

Kategoria grafika
I grupa – 6 - 9 lat
II grupa –10 –13 lat
III grupa - 14 - 16 lat

VII.
PRACE Z TERENU POWIATU GOLENIOWSKIEGO

Kategoria malarstwo
I grupa - 6 – 9 lat
II grupa – 10 - 13 lat
III grupa – 14 - 16 lat

VIII.
HARMONOGRAM

1. Nadsy anie prac konkursowych do dnia:
15 kwietnia 2016 r. ( decyduje data stempla pocztowego )

2. Posiedzenie komisji festiwalowej dnia: 23 kwietnia 2016 r.

3. Publikacja protoko u z posiedzenia komisji konkursowej na stronie Goleniowskiego Domu
    Kultury: www.gdk.goleniow.pl: 26 kwietnia 2016 r.

4. Telefoniczne oraz e-mailowe powiadomienie laureatów o wynikach konkursu:
    27 - 29 kwietnia 2016 r.

5. Zwrotne potwierdzenie udzia u w finale  festiwalu  ( telefoniczne, b d  e-mailowe), laureat
    zobowi zany jest  przes a  do dnia 6 maja 2016 r.

6. Fina  festiwalu w Goleniowie - Otwarcie wystawy oraz nagrodzenie laureatów:
    1 czerwca 2016 r.



7. Prace zakwalifikowane do ekspozycji festiwalowej prezentowane b d  w sali wystawowej
    Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Goleniowie .

IX.
NAGRODY

W ka dej kategorii artystycznej jury przyzna trzy nagrody w ka dej z grup wiekowych.
W ka dej z kategorii wypowiedzi artystycznej komisja mo e przyzna  do trzech wyró nie
w ka dej z grup wiekowych.
Przyznana zostanie Nagroda GRAND PRIX dla najlepszej pracy festiwalu spo ród
nagrodzonych prac.
Nagrody rzeczowe przyznaje komisja powo ana przez organizatora.
Wr czenie nagród laureatom festiwalu b dzie mia o miejsce podczas ceremonii otwarcia
wystawy pokonkursowej - 1 czerwca 2016 r. o godz. 13.00 w sali wystawowej Miejskiej
i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Goleniowie.
Organizatorzy jako dodatkow  form  nagrody proponuj  udzia  w warsztatach
artystycznych prowadzonych przez artyst  malarza Marka Ha adud  w dniach 1-3
czerwca 2016 r. na terenie nadmorskiego o rodka wypoczynkowego.
Organizatorzy zapewniaj :
zakwaterowanie i posi ki oraz przejazd i powrót do Goleniowa, który zamyka festiwal.
Potwierdzeniem udzia u w warsztatach jest symboliczna op ata za  pobyt (laureat(ci)
+ opiekun w ogólnej wysoko ci 50 z . ). Op at  nale y ui ci  do 2 maja 2016 r. na nr konta:
Bank PEKAO S.A. I O/Goleniów nr 6612403839111100004413 983 z dopiskiem : XXVI
Color Art 2016

X.
NAGRODY DLA  PRACY  Z  POWIATU GOLENIOWSKIEGO

Nagrody  przyznane zostan  w kategorii MALARSTWO ; I miejsce , II miejsce,  III miejsce

Wyró nienia:

W ka dej z kategorii wypowiedzi artystycznej komisja mo e przyzna  do trzech wyró nie .

XI.
JURY

Prace ocenia i nagrody przyznaje komisja festiwalowa powo ana przez Goleniowski Dom Kultury.

Przewodnicz cym komisji  XXVI Festiwalu Sztuki Pi knej „ Color Art b dzie
artysta malarz Marek Ha aduda – profesor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.



XII.
NADSY ANIE PRAC:

1. Uczestnik konkursu ograniczaj cy swój udzia  tylko do jednej kategorii  artystycznej mo e w
tej kategorii przes a do trzech prac.

2. W przypadku, gdy uczestnik konkursu  zamierza zg osi  prace w wi cej ni  jednej kategorii
wypowiedzi artystycznej  ( malarstwo i grafika  )  mo e przes a  w obr bie danej kategorii
tylko po jednej pracy.

3. Prace nale y przesy a : nieoprawione, w sztywnej kopercie.
4. Prace zwini te w rulon nie b d  oceniane przez jury.

      5.   Prosimy o przesy anie prac wykonanych na pod o ach  p ótno lub papier .  Prace wykonane
            na innych materia ach, nie b d  oceniane przez jury.
      6.   Na odwrocie ka dej z prac prosimy zamie ci  metryczk  zawieraj c  dane: tytu  pracy,
            imi  i nazwisko, wiek autora,  telefon kontaktowy, adres e-mail lub piecz  instytucji.
      7.   Wymiary prac w granicach formatów: malarstwo - od A 3 do A 1, grafika - od A 4 do A 1.
      8.   Prace o nieregulaminowych wymiarach  nie b d  ocenione przez jury.
      9.   Do za czonych prac nale y doda  wype nion  czytelnie KART  ZG OSZENIA
            do pobrania ze strony: www.gdk.goleniow.pl  - zak adka Pobieralnia
     10.  Karty zg oszenia nale y wype ni  czytelnie - drukowanymi literami. Prace z wype nionymi
            nieczytelnie kartami zg osze  nie zostan  ocenione przez komisj .
     11. Dane zawarte w karcie zg oszenia powinny zawiera  :

imi  i nazwisko uczestnika, wiek ( konkretna liczba lat , np.13 ), dok adny prywatny
adres korespondencyjny uczestnika, bezpo redni kontakt telefoniczny oraz e- mailowy
do uczestnika, nazw  oraz adres instytucji (numer telefonu oraz adres e-mailowy)
instytucji prowadz cej uczestnika wraz imieniem, nazwiskiem oraz telefonem
kontaktowym opiekuna artystycznego.

Prace  nale y nadsy a  na adres:

Goleniowski Dom Kultury
ul. S owackiego 1
72-100 Goleniów
POLSKA

z dopiskiem: XXVI  FESTIWAL „COLOR ART.”

tel./fax 91 418 26 88, 91 418 95 90
e-mail: colorartgoleniow@gmail.com ,
www.gdk.goleniow.pl

UWAGA!!!
Uprzejmie prosimy o przesy anie prac w odr bnie pakowanych pakietach: malarstwo, grafika wraz
z podzia am na kategorie wiekowe oraz z czytelnie wype nionymi KARTAMI ZG OSZENIA.



XIII.
 PRAWA AUTORSKIE I W ASNO CIOWE

1. Goleniowski Dom Kultury nabywa prawa do przetwarzania i wykorzystywania prac
zg oszonych na festiwal w ca o ci.

2. Prace przes ane na festiwal przechodz  na w asno  organizatora i nie podlegaj  zwrotowi
ich autorom.

XIV.
ODBIÓR NAGRÓD I ZA WIADCZE

      1.   Koszty przyjazdu na festiwal pokrywa instytucja deleguj ca lub osoba prywatna
            zainteresowana udzia em w finale festiwalu.
      2.  Organizator informuje, i  ka demu z laureatów konkursu przyznana zostanie nagroda
           rzeczowa.

3. Nagrody nieodebrane podczas fina u festiwalu w Goleniowie zostan  wys ane poczt  wraz
z dyplomem i katalogiem festiwalowym.

      4.  Dyplomy wyró nienia nieodebrane przez uczestnika
           podczas festiwalu,   zostan    przes ane poczt   wraz z katalogiem festiwalowym.
      5.  Dokument potwierdzaj cy uczestnictwo osoby w festiwalu jest wydawany przez
           organizatora  na pro b   uczestnika.

5. Osobom nienagrodzonym, a wyró nionym w konkursie, nie przys uguje udzia
w warsztatach artystycznych.


