Konkurs MOJA PLANETA – DOM

Regulamin
konkursu plastycznego na komiks pt. MOJA PLANETA - DOM
Konkurs odbywa się pod patronatem honorowym Rzecznika Praw Dziecka.
1.
Temat konkursu: przedstawienie własnej lub wymyślonej historii z puentą . Miejscem akcji jest „dom”,
słowo o znaczeniu umownym: bezpieczne, wymarzone, dalekie - jeszcze nie zdobyte lub zwyczajne
z jego wadami i zaletami. Bohater/bohaterowie komiksu przedstawiają ważne przeżycia i wydarzenia,
relacje z rodziną, przyjaciółmi, szkołą. Dzielą się swoimi radościami, marzeniami i problemami .
2.
Organizator konkursu: Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa,
tel./fax (+48 22) 619 85 01, Adres koresp. ul. Targowa 82, 03-448 Warszawa
3.
Uczestnicy konkursu: dzieci i młodzież - wychowankowie pieczy zastępczej w wieku 6-18 lat
z województwa mazowieckiego i Warszawy.
4.
Pod pojęciem „uczestnik konkursu” rozumiemy zarówno jedną osobę odpowiedzialną za scenariusz
i rysunki jak i duet lub większą grupę twórców (wychowanków jednej rodziny).
5.
„Uczestnik konkursu” jest autorem tylko jednej pracy konkursowej.
6.
Forma pracy: komiks.
Technika wykonania pracy: rysunek, grafika komputerowa, fotografia.
7.
Format: arkusz A3 w pionie (29,7 cm x 42 cm), jednostronny. Każda strona komiksu ponumerowana.
Na odwrocie każdej strony czytelny tytuł pracy, dane autora/ów: imię i nazwisko oraz dokładny adres,
zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu.
Dla zapewnienia odpowiedniej czytelności organizator zaleca, aby w tekście wstawianym w dymki
komiksu i na odwrocie, stosowane było pismo drukowane.
8.
Cele konkursu:
- rozwijanie aktywności twórczej, utożsamianej z autokreacją i samorozwojem dzieci i młodzieży,
- wykorzystanie formy plastyczno-literackiej, jaką jest komiks, w opowiedzeniu swojej lub wymyślonej
historii z puentą,
- możliwość podzielenia się swoimi marzeniami, radościami lub problemami,
- popularyzowanie wśród rodzin podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego, w tym norm
współżycia, poszanowania praw jednostki, w tym szczególnie dzieci,
- przeciwdziałanie patologiom, szerzenie tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach,
solidaryzmu społecznego,
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- promowanie wiedzy o prawach dziecka, o narodzinach tych praw, o Konwencji praw dziecka i roli
Rzecznika Praw Dziecka w Polsce.
- rozbudzanie zainteresowania komiksem jako jedną z form wyrazu,
- kształtowanie umiejętności artystycznych (graficznych i literackich) wśród dzieci i młodzieży.
- umożliwienie wypromowania indywidualnych talentów artystycznych.
9.
Zasady uczestnictwa: w konkursie może wziąć udział każdy wychowanek pieczy zastępczej
z województwa mazowieckiego i Warszawy, który w okresie od ogłoszenia konkursu – dnia 2 czerwca
2017 roku do dnia 20 września 2017 roku zadeklaruje pisemny udział w konkursie. W przypadku osób
niepełnoletnich, zgodę na udział w konkursie wyraża opiekun prawny uczestnika.
Karta zgłoszenia dostępna jest na stronie internetowej organizatora: www.otwartedrzwi.pl.
Kartę zgłoszenia należy przesłać e-mailem w pliku PDF bezpośrednio na adres organizatora:
stowarzyszenie@otwartedrzwi.pl lub przesłać pocztą na adres korespondencyjny organizatora:
Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Targowa 82, 03-448 Warszawa, z dopiskiem KONKURS NA KOMIKS.
Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace, które nie naruszają praw autorskich innych osób oraz
nie były wcześniej nigdzie publikowane ani prezentowane.
10.
Ostateczny termin składania prac upływa z dniem 20 listopada 2017 roku, do godz. 16.00.
Prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą (liczy się data nadania przesyłki pocztowej) na adres
korespondencyjny organizatora: Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Targowa 82, 03-448 Warszawa,
z dopiskiem na kopercie KONKURS NA KOMIKS.
11.
Ocena prac konkursowych:
- do konkursu dopuszczone zostaną prace dostarczone w terminie i wykonane zgodnie z niniejszym
regulaminem. Ocenie podlegać będzie poprawność merytoryczna (zgodność prac z tematem i celem
konkursu), kreatywność, czytelność przekazu, estetyka wykonania, walory artystyczne oraz tekst,
- prace będzie oceniać jury powołane przez organizatora,
- zakończenie prac jury nastąpi do dnia 30 listopada.
- po ocenie wszystkich prac, jury wyłoni trzy najlepsze komiksy. Ich autorzy, zdobywcy I, II i III miejsca
zostaną poinformowani o zwycięstwie wcześniej i zaproszeni do Warszawy na uroczystość finałową.
12.
Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 15 grudnia 2017 roku w Warszawie, podczas
uroczystości świątecznej pt. Mikołaju, Mam Dom, będącej finałem VII edycji kampanii promującej
odpowiedzialne rodzicielstwo i pieczę zastępczą.
Dla autorów trzech najlepszych prac przewidziane są atrakcyjne nagrody. Ich fundatorami będą
darczyńcy Stowarzyszenia Otwarte Drzwi. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy,
podziękowania i upominki.
13.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo prezentowania i publikowania prac konkursowych w całości
lub we fragmentach w prasie, Internecie lub w inny sposób.
14.
Informacje dodatkowe:
- niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej organizatora: www.otwarte drzwi.pl,
- uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu,
- postanowienia regulaminu są wyłączną podstawą do przeprowadzenia konkursu, a ich wykładnia
i interpretacja należą do organizatora i jury konkursowego,
- pytania dotyczące konkursu można kierować drogą e-mailową na adres:
stowarzyszenie@otwartedrzwi.pl. W tytule e-maila należy wpisać KONKURS NA KOMIKS.
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