Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
Regulamin konkursu plastycznego “Drogi do Niepodległej - w 100. Rocznicę
Bitwy Warszawskiej”.
1. Cele konkursu:
-

Upamiętnienie Bitwy Warszawskiej w setną rocznicę zwycięstwa
Upowszechnianie wiedzy na temat historii Polski
Motywowanie dzieci i młodzieży do rozwijania swoich pasji artystycznych i historycznych

2. Organizator konkursu
-

Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
138 Greenpoint Avenue, Brooklyn, NY 11222
tel. 212-505-9077, e-mail: office@pilsudski.org
website: www.pilsudski.org

3. Patronat honorowy
-

Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku

4. Partner konkursu
-

Partnerem konkursu jest Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce

5. Warunki uczestnictwa w konkursie
-

-

Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:
kategoria I - dzieci w wieku od 7 do 12 lat
kategoria II - młodzież w wieku od 13 do 17 lat
Praca powinna być wykonana samodzielnie przez uczestnika i nawiązywać do tytułu konkursu,
powinna więc przedstawiać wydarzenia bądź postacie związane z walką o niepodległość Polski
w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920, z naciskiem na Bitwę Warszawską.

-

-

-

-

Praca może być wykonana w dowolnej technice suchej (np. suche pastele, kredka, ołówek,
węgiel itp.) na papierze w formacie A4. Forma pracy jest dowolna, może to być plakat, projekt
znaczka pocztowego lub pocztówki, komiks, portret, pejzaż itp.
Prace należy składać osobiście lub wysłać pocztą na adres Instytutu Piłsudskiego do 10
grudnia 2020.
Praca powinna być opisana na odwrocie wg poniższego wzoru:
imię i nazwisko uczestnika
wiek
adres zamieszkania i numer telefonu
nazwa i adres szkoły polonijnej (jeśli uczęszcza).
Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.
Przystępując do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na: przetwarzanie przez organizatora jego
danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu, prezentowanie pracy konkursowej
uczestnika w dowolny sposób, m. in. w internecie.
Do pracy konkursowej powinno być dołączone podpisane przez opiekuna prawnego
oświadczenie, którego treść zawiera załącznik nr 1 do regulaminu.
Zgłoszenie pracy do konkursu skutkuje przeniesieniem wszystkich praw autorskich na
Organizatora.

5. Ocena prac konkursowych
-

O wyłonieniu laureatów konkursu decyduje trzyosobowe Jury, powołane przez Organizatora,
pod przewodnictwem artysty Janusza Skowrona.
Jury weźmie pod uwagę zgodność pracy z tematem, oryginalność/kreatywność, walory
artystyczne m. in. kolorystyka, technika wykonania, kompozycja.

6. Nagrody
-

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, a zwycięzcy dodatkowo atrakcyjne nagrody
rzeczowe ufundowane przez Instytut Piłsudskiego, Konsulat Generalny i Centralę Polskich
Szkół Dokształcających w Ameryce. Prace zostaną zaprezentowane poprzez media
społecznościowe Instytutu.

7. Ogłoszenie wyników
-

Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora www.pilsudski.org i
mediach społecznościowych
O terminie uroczystego ogłoszenia wyników, otwarcia miniwystawy pokonkursowej i wręczenia
nagród w Konsulacie Generalnym RP, laureaci i ich opiekunowie zostaną poinformowani
telefonicznie.

