REGULAMIN
XXVIII. 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, prezentowane są na wystawach krajowych i
zagranicznych.
Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie chętne dzieci oraz młodzież. Przyjmujemy zgłoszenia
od osób indywidualnych, placówek edukacyjnych, instytucji kultury oraz szkół.
I. ORGANIZATOR
Goleniowski Dom Kultury,
ul. Słowackiego 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 WSPIERAJĄCE




Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie.
Starostwo Powiatowe w Goleniowie.
Nadleśnictwo Kliniska

IV. TEMATYKA:
Temat XXVIII edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Pięknej „Color Art‘‘ realizowanego w
roku 2018 roku brzmi: „POMIĘDZY WODĄ A NIEBEM”.
Dla każdego z nas świat jest inny. Otaczają nas inne krajobrazy, porozumiewamy się
różnymi językami, mamy różną historię i zwyczaje. Jednak jest coś, co łączy nas wszystkich:
jesteśmy mieszkańcami tej samej planety. Słońce, które zaszło za horyzontem, właśnie budzi
pierwszymi promieniami ptaki na drugiej półkuli. Pomyślcie w ten sposób o naszej Ziemi i o
sobie nawzajem, a potem weźcie papier, chwyćcie za pędzle lub kredki i pokażcie, że bycie
różnymi nie czyni nas obcymi. Przedstawcie nam siebie, swój kraj, swoje tradycje, wartości,
które wyznajecie. Pokażcie uśmiechnięte buzie dzieci, bawiące się zwierzęta i wszystko, co
dzieje się pomiędzy niebem a wodą…
Nasza Ziemia. Dziś my jesteśmy jej mieszkańcami. Ale to nasi przodkowie odkrywali
nieznane lądy i morza, tworzyli maszyny, które na zawsze zmieniły życie każdego z nas –
postarajcie się zebrać doświadczenia pokoleń w jednej pracy. To, co Was zachwyca, co Waszym
zdaniem jest ważne i o czym wszyscy powinnyśmy pamiętać. Nie możemy zapominać ani o tym,
ani o przyszłości – o dbaniu o Ziemię, aby kolejne pokolenia również mogły zachwycać się

pięknem lasu, zapachem mchu i kąpielami w krystalicznie czystej wodzie. Życzymy wielu
ciekawych pomysłów, liczymy na odkrywcze podejście do tematu – powodzenia!
Organizatorzy pozostawiają artystom swobodę wypowiedzi w interpretacji.
V. KURATOR FESTIWALU
Anna Obszyńska
VI. KATEGORIE WIEKOWE
Festiwal przebiegać będzie w następujących w grupach wiekowych:
Kategoria malarstwo
 I grupa - 6 – 9 lat
 II grupa – 10 - 13 lat
 III grupa – 14 - 16 lat
Kategoria grafika (grafika warsztatowa)
 I grupa – 6 - 9 lat
 II grupa –10 –13 lat
 III grupa - 14 - 16 lat
PRACE Z TERENU POWIATU GOLENIOWSKIEGO
Kategoria malarstwo i grafika
 I grupa - 6 – 9 lat
 II grupa – 10 - 13 lat
 III grupa – 14 - 16 lat
VII. HARMONOGRAM








Prace należy nadsyłać na adres Goleniowskiego Domu Kultury do dnia 5 kwietnia 2018 r.
(decyduje data wpływu do GDK)
Posiedzenie komisji festiwalowej odbędzie się dnia 7 kwietnia 2018 r.
Publikacja protokołu z posiedzenia komisji konkursowej na stronie Goleniowskiego Domu
Kultury: www.gdk.goleniow.pl: do 13 kwietnia 2018 r.
Powiadomienie Laureatów o wynikach konkursu : do 13 kwietnia 2018 r.
Zwrotne potwierdzenie udziału należy przesłać do dnia 30 kwietnia 2018 r. na adres
prps.gdk@wp.pl
Finał Festiwalu w Goleniowie: 15 - 19 maja 2018 r.
Uwaga! Koszty przyjazdu na festiwal pokrywa instytucja delegująca lub osoba prywatna
zainteresowana udziałem w finale festiwalu.

VIII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA



Nagrody rzeczowe przyznaje Komisja powołana przez organizatora.
W każdej kategorii artystycznej jury planuje przyznać po trzy nagrody w każdej z grup
wiekowych.
 Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
 Nagrody rzeczowe oraz dyplomy dla laureatów zostaną wręczone podczas otwarcia
wystawy pokonkursowej 15 maja 2018 r. w sali wystaw Goleniowskiego Domu Kultury.
 Nagrodą w konkursie jest udział w warsztatach artystycznych prowadzonych przez artystę
malarza Marka Haładudę w dniach 15 - 19 maja 2018 r. na terenie nadmorskiego ośrodka
wypoczynkowego w Międzywodziu. Organizatorzy zapewniają dojazd z Goleniowa do
Międzywodzia oraz powrót do Goleniowa, zakwaterowanie, posiłki dla laureata i opiekuna.
Potwierdzeniem udziału jest symboliczna opłata akredytacyjna za cały pobyt w wysokości
50 zł (laureat + opiekun). Opłatę należy uiścić do 30 kwietnia 2018 r.
 Numer rachunku bankowego:
Bank PKO SA I O/Goleniów 66124038391111000044134983
Wyróżnienia:
•
•

W każdej z kategorii artystycznej komisja może przyznać do trzech wyróżnień. Formą
wyróżnienia jest prezentacja pracy uczestnika konkursu na festiwalowej wystawie oraz w
katalogu festiwalowym.
Osobom wyróżnionym oraz osobom im towarzyszącym organizator nie gwarantuje noclegów,
nie pokrywa ich kosztów, jak również nie pokrywa innych kosztów pobytu i udziału w
imprezach objętych programem.

IX. NAGRODA DLA NAJLEPSZEJ PRACY POWIATU GOLENIOWSKIEGO
Nagroda dla najlepszej pracy powiatu goleniowskiego przyznana zostanie w kategorii
MALARSTWO i GRAFIKA: I miejsce , II miejsce, III miejsce w każdej z grup wiekowych.
Wyróżnienia:
Komisja może przyznać do trzech wyróżnień w każdej kategorii wiekowej. Formą wyróżnienia jest
prezentacja pracy uczestnika konkursu na festiwalowej wystawie oraz w katalogu festiwalowym.
X. JURY
Prace ocenia i nagrody przyznaje komisja festiwalowa powołana przez Goleniowski Dom Kultury.
XI. NADSYŁANIE PRAC
Prace w twardych opakowaniach zapobiegających ich zniszczeniu (nie zrolowane) wraz z czytelnie
wypełnionymi KARTAMI ZGŁOSZENIA (karta zgłoszenia do pobrania na www.gdk.goleniow.pl)
należy nadsyłać do dnia 5 kwietnia 2018 r. na adres:
Goleniowski Dom Kultury
ul. Słowackiego 1
72-100 Goleniów
POLSKA
Prosimy dołączyć dopisek na kopercie : XXVIII FESTIWAL COLOR ART.

Przy większej ilości prac nadsyłanych z jednej instytucji, prosimy o przesyłanie ich w odrębnie
pakowanych pakietach: malarstwo, grafika wraz z podziałam na kategorie wiekowe.
1.
2.
3.
4.

Prace należy przesyłać: nieoprawione, niepodklejone, w sztywnej kopercie.
Prace zwinięte w rulon nie będą oceniane przez jury.
Uczestnik konkursu może przesłać do trzech prac.
Prosimy o nieprzesyłanie prac wykonanych na powierzchniach płyt pilśniowych i
plastikowych oraz metalowych. Prace wykonane na wymienionych powyżej powierzchniach
nie będą oceniane przez jury.
5. Na odwrocie każdej z prac prosimy zamieścić dane: tytuł pracy, imię i nazwisko, wiek
autora, telefon kontaktowy – najlepiej w formie wydrukowanej karty zgłoszenia trwale
przymocowanej do pracy (do pobrania ze strony: www.gdk.goleniow.pl, dział Pobieralnia).
6. Karty zgłoszenia należy wypełnić czytelnie - drukowanymi literami. Prace z wypełnionymi
nieczytelnie kartami zgłoszeń nie zostaną ocenione przez komisję.
7. Wymiary prac w granicach formatów: Malarstwo - od A3 do A1, Grafika – A4 – A2.
8. Prace o nieregulaminowych wymiarach nie będą ocenione przez jury.
XII. PRAWA AUTORSKIE I WŁASNOŚCIOWE
1. Goleniowski Dom Kultury nabywa prawa do przetwarzania i wykorzystywania prac
zgłoszonych na festiwal.
2. Prace przesłane na festiwal przechodzą na własność organizatora i nie są zwracane autorom.
3. Udział w Festiwalu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych oraz upublicznieniem wizerunku w katalogu wystawy oraz materiałach
promocyjnych festiwalu.
XIII. ODBIÓR NAGRÓD I ZAŚWIADCZEŃ
1. Organizator informuje, iż każdemu z laureatów konkursu przyznana zostanie tylko jedna
nagroda.
2. Nagrody nieodebrane podczas finału festiwalu w Goleniowie zostaną wysłane pocztą.

