REGULAMIN
Konkursu “SKĄD PRZYCHODZĘ, KIM JESTEM, DOKĄD ZMIERZAM Sztuka łączy pokolenia”

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury Teatr Sztuk w Jaworznie z siedzibą
w Jaworznie ul. A.Mickiewicza 2, wpisanym do Księgi Instytucji Kultury nr 6, NIP
632-200-78-50.
2. Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny.
3.Konkurs jest skierowany do dwóch grup wiekowych:
- pierwsza kategoria -młodzież w wieku 14-18 lat
- druga kategoria – osoby dorosłe, powyżej 18 roku życia w kwiecie życia
zawodowego, ale również osoby starsze, niezależnie od wieku.
4. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie prezentacji z materiałów które
przedstawią historie rodzinne, skonstruowaną z opisów, fotografii, rycin, filmów oraz
wywiadów.
5. Tematyka pracy musi być związana zarówno z historią rodzinną jak i miejską – z
małymi ojczyznami, z Jaworznem.
6. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi mieszkańcom na genealogie ich rodzin, na
zmiany na przestrzeni pokoleń.
7. W trakcie trwania konkursu uczestnicy mogą konsultować się w sprawach
technicznych z pracownikami Centrum Kultury Teatr Sztuk w Jaworznie np. kręcenie
materiałów filmowych, obsługa programu Prezi.
8. Uczestnik KONKURSU przesyła na adres mailowy Organizatora
info@teatrsztukwjaworznie.pl ukonczoną i zamkniętą pracę opatrzoną godłem
(pseudonimem). Do pracy należy dołaczyć kartę zgłoszeniową opisaną godłem.
9. Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni.
10. Organizatorzy przewidują dwie nagrody. Nagroda przyznana przez jury za
pierwsze miejsce – 2000 zł. Nagroda internautów – 1000 zł. Wyróżnienia –
zaproszenia na wydarzenia C.K. Teatr Sztuk w Jaworznie w roku 2020. Organizator
zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
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11. Pracę konkursowe oraz kartę zgłoszeniową należy przesłać maksymalnie do 20
października 2020r. Komisja Konkursowa oceni i poinformuje uczestników o
wynikach konkursu na podany w karcie zgłoszeniowej kontakt do dnia 20.11.2020.
12. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji nadesłanych
prezentacji i/lub ich fragmentów na potrzeby promocji. Wykorzystanie materiałów - z
podaniem informacji o autorze - nie rodzi żadnych zobowiązań finansowych ze strony
organizatorów.
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