Załącznik do Zarządzenia Nr 18/2020
Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Mławie
z dnia 18 września 2020 r.

Regulamin ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Malowanie muzyką”
§ 1. Organizatorem ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Malowanie muzyką”
zwanego dalej konkursem jest Miejski Dom Kultury w Mławie. Współorganizatorem
konkursu jest Fundacja For Art.
§ 2. Celami konkursu są promocja artystyczna twórczości kompozytora Victora Younga
związanego z Mławą oraz aktywizacja uczniów placówek oświatowych znajdujących
się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 3. Temat konkursu: „Malowanie muzyką” – ilustracje do muzycznych utworów
Victora Younga.
§ 4. Uczestnicy.
1. Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:
1) dla uczniów klas 0-III;
2) dla uczniów klas IV-VI.
§ 5. Przedmiot konkursu i warunki uczestnictwa.
1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej zgodnej z tematem
konkursu, w dowolnej technice płaskiej, umożliwiającej przygotowanie projektu
poligraficznego oraz druk. Pracę należy wykonać w formacie nie mniejszym niż A4
i nie większym niż A2.
2. Prace powinny być inspirowane twórczością Victora Younga. Linki do utworów
kompozytora stanowią załącznik nr 1 do regulaminu konkursu.
3. Uczestnik konkursu wypełnia i własnoręcznie podpisuje kartę zgłoszeniową będącą
załącznikiem nr 2 do niniejszego regulaminu. Kartę zgłoszeniową podpisuje również
dorosły opiekun.
4. Pracę, o której mowa w § 5 ust. 1 niniejszego regulaminu oraz wypełnioną i podpisaną
kartę zgłoszeniową, o której mowa w § 5 ust. 3 niniejszego regulaminu, uczestnik
dostarcza w zaklejonej kopercie lub tubie do Miejskiego Domu Kultury w Mławie –
osobiście w recepcji (czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00, środy piątki 8:00-19:00, sobota - niedziela 15:00-19:00) lub drogą pocztową na adres
korespondencyjny: Miejski Dom Kultury w Mławie, ul. Stary Rynek 13, 06-500 Mława,
z dopiskiem „Malowanie muzyką”.

5. Prace konkursowe można składać w nieprzekraczalnym terminie
do 15 października 2020 r. W przypadku prac nadesłanych pocztą decyduje data
stempla pocztowego.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki
prac pocztą.
7. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem nieodpłatnie
na rzecz organizatora pracy oraz wszelkich praw autorskich do niej (podstawa prawna art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych Dz. U. z 2018 r. poz. 1191).
8. Prace mogą być publikowane w środkach masowego przekazu i materiałach
promocyjnych Miejskiego Domu Kultury w Mławie.
§ 6. Rozstrzygnięcie konkursu i przyznanie nagród.
1. Rozstrzygnięcia konkursu dokona Komisja
przez organizatora.

Konkursowa

powołana

2. Nagrody będą przyznawane w dwóch kategoriach wiekowych:
1) uczniowie klas 0-III
2) uczniowie klas IV-VI
3. Laureatom I, II, III miejsca w każdej z kategorii zostaną przyznane nagrody rzeczowe.
4. Komisja konkursowa może przyznać po jednym miejscu I, II i III w każdej kategorii
wiekowej oraz do trzech wyróżnień premiowanych nagrodami rzeczowymi w każdej
z kategorii.
5. Postanowienia komisji konkursowej są ostateczne.
6. Ogłoszenie wyników nastąpi poprzez publikację na stronie Miejskiego Domu Kultury
www.mdkmlawa.com
7. Wręczenie nagród, ze względu na bieżącą sytuację pandemiczną SARS-CoV-2,
nie odbędzie się bezpośrednio podczas tegorocznej edycji Victor Young Jazz Festival
2020 Mława; nagrody zostaną dostarczone lub przesłane do laureatów konkursu
„Malowanie muzyką”.

