
 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU SKIEROWANEGO DO PODOPIECZNYCH MŁODZIEŻOWEGO 

OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO W ZAWICHOŚCIE 

PROJEKT GRAFIKI KOMPUTEROWEJ NA OKŁADKĘ PŁYTY 

MUZYCZNEJ ZESPOŁU „KONSYSTORZ”  

realizowanego w ramach programu Równać Szanse 2016 – 

współfinansowanego ze środków Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności 

 
ORGANIZATORZY: 
- młodzież – uczestnicy projektu „Cicha miejscowość – głośne granie!” (w tym grupa 

muzyczna „KONSYSTORZ”)  

- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zawichoście 
 

CELE KONKURSU: 

-  popularyzacja grafiki komputerowej wśród młodzieży jako współczesnej dziedziny sztuki 

- wykorzystanie i ukazywanie możliwości techniki komputerowej w twórczości plastycznej 

- rozwijanie twórczości i umiejętności młodzieży wykluczonej społecznie 

- wymiana doświadczeń między uczestnikami zajmującymi się ww. dziedziną sztuki 

- poszerzenie wiedzy na temat grafiki komputerowej 

- wdrażanie do twórczego spędzania czasu 

- wyłanianie talentów i wspieranie zdolnej młodzieży 

- popularyzacja twórczości grupy muzycznej „KONSYSTORZ” 

- nabycie umiejętności organizacji i koordynacji konkursu, a także oceny rówieśników 

(wypracowania kompromisu grupy) przez młodych organizatorów przedsięwzięcia - młodzież 

– uczestnicy projektu „Cicha miejscowość – głośne granie!” (w tym grupa muzyczna 

„KONSYSTORZ”)  

 

 
TEMAT KONKURSU: 

Samodzielne wykonanie projektu grafiki (frontowej części okładki płyty CD) za pomocą 

dowolnego programu komputerowego. Inspiracją do wykonania pracy jest twórczość zespołu 

muzycznego „KONSYSTORZ”. 

Uwaga uczestnicy nie projektują napisów(w tym nazwy zespołu „KONSYSTORZ”), muszą 

jednak wziąć pod uwagę wizerunek loga zespołu, które powinno być spójne z 

przedstawionym pomysłem uczestnika. 

 



ADRESACI KONKURSU: 

- podopieczni Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zawichoście 

 

TECHNIKA: 

Grafika komputerowa wykonana w dowolnym programie graficznym, dostarczona 

organizatorom w formie elektronicznej (na wskazane adresy email lub osobiście do MGOK  

w Zawichoście na nośniku CD/DVD lub USB), w formacie pliku źródłowego, formacie jpg  

o wymiarach 12x12 cm. rozdzielczość min. 200 DPI oraz jpg. 50x50 cm rozdzielczość min. 

300 DPI, a także w formie wydruku na kartce A4. Prace nie spełniające kryteriów formalnych 

wymienionych w niniejszym regulaminie nie podlegają ocenie Jury. 

TERMIN: 

- dostarczenie prac do 31 marca 2017 roku 

- rozstrzygnięcie konkursu najpóźniej w dniu 15 kwietnia 2017 roku 

- do prac powinny zostać dołączone dane autorów (imię i nazwisko uczestnika , adres 

uczestnika, wiek uczestnika, imię i nazwiskom opiekuna, telefon kontaktowy opiekuna). 

 

ADRESY KONTAKTOWE: 

- konsystorzband@wp.pl 

- mgokzawichost@interia.pl (Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury ul. Żeromskiego 33, 27-630 

Zawichost) 

 
JURY I NAGRODY: 

TrzyosoboweJury złożone z dwóch fachowców (np. plastyk i grafik komputerowy) – 2 głosy 

oraz młodzieży – uczestnicy projektu „Cicha miejscowość – głośne granie!” (w tym 

trzyosobowa grupa muzyczna „KONSYSTORZ”) – 1 głos - biorąc pod uwagę następujące 

kryteria: 

 zgodność z tematem, 

 samodzielność wykonania pracy, 

 pomysłowość, oryginalne ujęcie tematu, 

 estetykę wykonania, 

przyzna jedną nagrodę główną i dwa wyróżnienia (nagroda główna – użycie grafiki 

komputerowej na potrzeby realizacji okładki debiutanckiej  płyty muzycznej grupy 

„KONSYSTORZ”, wyróżnienia – nagrody rzeczowe ufundowane przez Miejsko-Gminny 

Ośrodek Kultury w Zawichoście.  

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE REGULAMINU: 

- uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją regulaminu konkursu 

- ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów 

- w szczególnych przypadkach organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania 

jedynie fragmentu zwycięskiej grafiki – decyzja taka może zostać podjęta w porozumieniu z 

autorem pracy  
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- wraz z nadesłaniem prac uczestnicy wyrażają zgodę na to, iż nagrodzenie ich 

prac skutkować będzie nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich na rzecz 

organizatora, bez ograniczeń terytorialnych oraz czasowych 

- organizatorzy zastrzegają sobie prawo prezentacji i publikacji nagrodzonych prac 

bez honorarium za prawa autorskie wykonawcy 

- dane osobowe uczestników konkursu mogą być wykorzystywane zgodnie z ustawą o 

ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z 

póź.zm.) przez organizatora na potrzeby niniejszego konkursu 

 

 

 

ORGANIZATORZY: 

 


