
REGULAMIN 

XXX MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU SZTUKI PIĘKNEJ 

COLOR ART 
                              

 Festiwal jest imprezą cykliczną trwającą od 1990 roku, jest kontynuacją 

Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcej Twórczości Plastycznej pod Patronatem Polskiego 

Komitetu Do Spraw UNESCO. Jego celem jest jak najszersze propagowanie wszelkich form 

twórczości plastycznej uprawianych przez młodych twórców. Prace zakwalifikowane do 

ekspozycji festiwalowej prezentowane będą w Goleniowskim Domu Kultury i w 

przestrzeni miejskiej. Festiwalowe prace pozostają także w ekspozycji licznych instytucji 

oraz przeznaczane na cele charytatywne. 

 Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie chętne dzieci oraz młodzież. 

Przyjmujemy zgłoszenia od osób indywidualnych, placówek edukacyjnych, instytucji 

kultury oraz szkół. Laureaci konkursu wraz z opiekunami są zapraszani do udziału w  

warsztatach artystycznych w ramach finału  Festiwalu Color Art, otrzymują również 

nagrody rzeczowe. 

 

ORGANIZATOR 

 

Goleniowski Dom Kultury, 

ul. Słowackiego 1, 72-100 Goleniów 

tel. 91/ 418 26 88 

www.gdk.goleniow.pl 

 

PATRONAT HONOROWY 

 

Polski Komitet Do Spraw UNESCO w Warszawie 

 

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE 

 

Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie. 

Starostwo Powiatowe w Goleniowie. 

 

 

TEMATYKA                             

                                „ LEGENDA DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ” 

 

Prosimy o wykonanie prac na podstawie treści legend napisanych przez dzieci z Gminy 

Goleniów. Legendy znajdują się na stronie internetowej Goleniowskiego Domu Kultury 

www.gdk.goleniow.pl w zakładce: pobieralnia  

oraz na kanale YouTube GDK 

https://www.youtube.com/watch?v=2nqWmHffRMo&list=PL4LaZ2veWsfuB5TxSYezUB5R8Ggk

9e4ku 

 

 

http://www.gdk.goleniow.pl/
http://www.gdk.goleniow.pol/
https://www.youtube.com/watch?v=2nqWmHffRMo&list=PL4LaZ2veWsfuB5TxSYezUB5R8Ggk9e4ku
https://www.youtube.com/watch?v=2nqWmHffRMo&list=PL4LaZ2veWsfuB5TxSYezUB5R8Ggk9e4ku


KATEGORIE WIEKOWE 

 

Kategoria malarstwo 

 

I grupa - 6 – 8 lat 

II grupa – 9 - 12 lat 

III grupa – 13 - 16 lat 

 

Kategoria grafika (wyłącznie linoryt i monotypia) 

 

I grupa - 6 – 8 lat 

II grupa – 9 - 12 lat 

III grupa – 13 - 16 lat 

 

Prace nadesłane on-line (tylko zagranica)  

 

I grupa - 6 – 8 lat 

II grupa – 9 - 12 lat 

III grupa – 13 - 16 lat 

 

 

PRACE Z TERENU POWIATU GOLENIOWSKIEGO 

 

Kategoria malarstwo i grafika  (wyłącznie linoryt i monotypia) 

 

I grupa - 6 – 8 lat 

II grupa – 9 - 12 lat 

III grupa – 13 - 16 lat 

 

NADSYŁANIE PRAC 

 

Wymiary prac w granicach formatów:   

 

Malarstwo - od A3 do A1, 

Grafika – A4 do A2. 

 

W kategorii: Grafika dopuszczamy prace wykonane w technikach: linoryt i monotypia. 

 

POLSKA – prace w oryginałach prosimy nadsyłać  na adres Goleniowskiego Domu Kultury 

do dnia 15 kwietnia 2021 r. (decyduje data wpływu do GDK). Na odwrocie pracy należy  

umieścić kartę zgłoszenia wraz z podpisanym przez opiekuna prawnego oświadczeniem o 

zgodzie na przetwarzanie danych osobowych uczestnika  (Załącznik do regulaminu). 

 

Karta zgłoszenia do pobrania na stronie: www.gdk.goleniow.pl (w zakładce 

POBIERALNIA ) 

http://www.gdk.goleniow.pl/


 

 

ZAGRANICA – jeśli to możliwe zachęcamy do przesłania prac w oryginałach wraz z kartą 

zgłoszenia  na adres Goleniowskiego Domu Kultury do dnia 15.04. 2021 r. (decyduje data 

wpływu do GDK) 

W związku z trudnościami wynikającymi z sytuacji epidemicznej dopuszczamy przesłanie 

prac w postaci cyfrowej (zdjęcie lub skan pracy) na adres email : colorart@gdk.goleniow.pl 

do dnia 15.04.2021 r. Do każdej pracy musi być dołączona wypełniona karta zgłoszenia.  

 

Prace przesłane w wersji cyfrowej zostaną ocenione w odrębnej kategorii.  

 

 

Każdy uczestnik konkursu może przesłać do trzech prac. 

Prace muszą być wykonane samodzielnie przez uczestnika konkursu. 

 

Prace należy nadsyłać na adres: 

 

Goleniowski Dom Kultury 

ul. Słowackiego 1 

72-100 Goleniów, POLSKA 

Z dopiskiem:  XXX FESTIWAL COLOR ART 

 

Prace należy nadsyłać w twardych opakowaniach zapobiegających ich zniszczeniu (nie 

zrolowane). 

 

Prace należy przesyłać: nieoprawione, niepodklejone. 

 

Prosimy o nieprzesyłanie prac wykonanych na powierzchniach płyt pilśniowych i 

plastikowych oraz metalowych oraz wykonanych z użyciem materiałów sypkich. 

 

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

 

Nagrody: 

 

Nagrodą w konkursie jest udział laureata i jednego opiekuna w warsztatach artystycznych 

oraz/lub nagroda rzeczowa, katalog i dyplom. 

 

Wybrane prace będą opublikowane w książce „Legenda dla przyszłych pokoleń”. Na ich 

podstawie zostaną zaprojektowane rzeźby, które zostaną wyeksponowane w przestrzeni 

miejskiej Goleniowa.  

 

W każdej kategorii wiekowej i artystycznej jury planuje przyznać po trzy nagrody. 

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. 

Każdemu z laureatów konkursu przyznana zostanie tylko jedna nagroda. 



Nagrody nieodebrane podczas finału festiwalu w Goleniowie zostaną wysłane pocztą. 

 

Opiekunowie artystyczni Laureatów otrzymają listy uznania oraz katalog wystawy. 

    

 

Wyróżnienia: 

 

W każdej z kategorii komisja może przyznać do trzech wyróżnień. Formą wyróżnienia jest 

prezentacja pracy na wystawie i w katalogu festiwalowym oraz dyplom. 

Nagrody nieodebrane podczas finału festiwalu w Goleniowie zostaną wysłane pocztą. 

 

 

 

FINAŁ FESTIWALU 

 

Planujemy, że warsztaty artystyczne w odbędą się w ostatnim tygodniu  czerwca 2021 r. 

 

Organizatorzy zapewniają laureatowi i  jednemu opiekunowi zakwaterowanie oraz posiłki  

Koszty przyjazdu z/do miejsca zamieszkania  pokrywa uczestnik. 

Potwierdzeniem udziału jest opłata akredytacyjna za cały pobyt w wysokości 100 zł. 

(laureat + opiekun). 

Wszystkie materiały plastyczne potrzebne podczas realizacji zajęć warsztatowych zapewnia 

organizator. 

 

PRAWA AUTORSKIE I WŁASNOŚCIOWE 

 

Goleniowski Dom Kultury nabywa prawa do przetwarzania i wykorzystywania prac 

zgłoszonych na festiwal. 

Prace przesłane na festiwal przechodzą na własność organizatora i nie są zwracane 

autorom. 

Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na 

Organizatora własności egzemplarza pracy konkursowej oraz praw do jego użytkowania. 

Udział w Festiwalu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych oraz upublicznieniem wizerunku w katalogu wystawy  oraz materiałach 

promocyjnych festiwalu. 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w zapisach regulaminu.  

 

 

 

 

 

 
 


