Regulamin IX Powiatowego Turnieju Rzeźbiarskiego Mosina 2014
1.

Organizatorem IX edycji Powiatowego Turnieju Rzeźbiarskiego jest Mosiński Ośrodek Kultury oraz Mosińskie Stowarzyszenie
Kulturalno-Oświatowe, ul. Dworcowa 4. 62-050 Mosina. Telefon: 61 8 132 909, fax wew. 33

2.

Zasięg Turnieju obejmuje Powiat Poznański.

3.

Turniej Rzeźbiarski jest formą bezpośredniej rywalizacji szczególnie uzdolnionych artystycznie uczniów szkół podstawowych (klas IV-VI),
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz uczestników pozaszkolnych kółek zainteresowań i zajęć, również w ośrodkach kultury
i niezależnych pracowniach, a także rzeźbiarzy amatorów dorosłych i seniorów.

4.

Uczestnicy konkursu będą oceniani w czterech kategoriach: wybraną kategorię wpisujemy w karcie zgłoszeń.
A szkoła podstawowa, klasa IV – VI
B gimnazjum,
C szkoły ponadgimnazjalne, /licea, technika, szkoły zawodowe/
D studenci i osoby dorosłe.

5.

Powiatowy Turniej Rzeźbiarski ma na celu propagowanie techniki rzeźbiarskiej oraz wyłonienie najzdolniejszych rzeźbiarzy amatorów,
którzy chcą skonfrontować swoje umiejętności tworzenia w przestrzeni.

6.

Każda jednostka organizacyjna (szkoła, pracownia, placówka oświatowa, kulturalna) może zgłosić do trzech uczestników (bez względu
na kategorie wiekowe, zespoły szkół traktujemy jako np. dwie, trzy osobne szkoły). Osoby dorosłe zgłaszają swój udział indywidualnie,
bez pośrednictwa jednostek organizacyjnych.

7.

Opiekun (na przykład: nauczyciel lub instruktor) nie może być jednocześnie uczestnikiem Turnieju.

8.

Uczestnicy zgłaszają swój udział na karcie zgłoszeń dołączonej do regulaminu (jedna karta dla jednego uczestnika, prosimy nie tworzyć
list zbiorczych). Osoby niepełnoletnie są zgłaszane przez opiekuna.

9.

Zgłoszenie udziału jest jednocześnie zgodą na postanowienia niniejszego regulaminu oraz zgodą na fotografowanie i publikowanie
wizerunku uczestników na stronach internetowych organizatora oraz prasie lokalnej.

10.

Nieprzekraczalny termin zgłaszania uczestników: do 10 października 2014 roku (piątek), za pośrednictwem poczty, faksu ( 61
8 132 909 wewnętrzny 33) lub Internetu: mok@kultura.gmina.pl

11.

Termin Turnieju: 24

12.

Udział w Turnieju jest bezpłatny. Uczestnicy Turnieju przybywają na miejsce na własny koszt. Po przybyciu potwierdzają swoją
obecność w punkcie informacyjnym.

13.

Rozpoczęcie Turnieju nastąpi o godz. 10:00 w Sali Reprezentacyjnej MOK. Zmagania Turniejowe będą trwać od godz. 10:10 do 12:20.

14.

Po rozpoczęciu i ogłoszeniu tematu opiekunowie uczestników i osoby towarzyszące nie mogą przebywać w sali, w której będzie odbywał
się Turniej. Organizator zapewnia osobne pomieszczenie dla opiekunów.

15.

Uczestnicy Turnieju wykonają pracę na temat, który będzie ogłoszony w dniu Turnieju.

16.

Miejsca w sali będą losowane w obrębie grupy wiekowej.

17.

Uczestnicy mogą przerywać pracę w dowolnym momencie, jednak nie mogą konsultować się z opiekunami. Organizator zapewnia
poczęstunek dla uczestników Turnieju.

18.

Każdy uczestnik będzie miał do dyspozycji ograniczoną porcję gliny, plastikowy nóż i podkładkę. Można we własnym zakresie przywieźć
inne narzędzia. Prosimy nie przygotowywać trzpieni oraz innych elementów konstrukcji (zastosowanie innych materiałów poza gliną
powoduje pękanie prac).

19.

Zaleca się założenie stosownego ubioru lub użycie odzieży ochronnej.

20.

O godzinie 12:30 Jury Turnieju przystępuje do końcowej oceny prac. Około godziny 13:30 nastąpi ogłoszenie wyników IX Powiatowego
Turnieju Rzeźbiarskiego.

21.

Prace zwycięskie zostaną nagrodzone w poszczególnych grupach wiekowych.

22.

Prace wykonane podczas Turnieju będą prezentowane na wystawie pokonkursowej na terenie Mosińskiego Ośrodka Kultury.

23.

Wszystkie prace pozostają w dyspozycji Mosińskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego do zakończenia wystawy pokonkursowej.
Organizator wykona dokumentację fotograficzną wszystkich realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem prac zwycięskich, fotografie
będą prezentowane na stronie internetowej www.kultura.gmina.pl oraz www.facebook.com/pages/Mosiński-Ośrodek-Kultury

24.

Po zakończeniu wystawy uczestnicy mogą odbierać prace od 3 do 14 listopada 2014r. Po tym terminie prace zostaną przetworzone.

25.

IX Powiatowy Turniej Rzeźbiarski w Mosinie jest współfinansowany ze środków Powiatu Poznańskiego.

26.

Organizator Turnieju zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian w regulaminie.

października 2014 r. (piątek)

