REGULAMIN
KONKURSU NA WYKONANIE PLAKATU LUB FILMU REKLAMOWEGO
ZAPRASZAJĄCEGO DO WZIĘCIA UDZIAŁU W OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI 60 + KULTURA

Organizatorzy konkursu serdecznie zapraszają osoby w wieku 60+ do wzięcia udziału w konkursie,
którego celem jest aktywizacja środowisk senioralnych.

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki oraz Centrum Informacyjno-Edukacyjne
Senior w Opolu.
Uczestnicy
1. Uczestnikami konkursu mogą być Seniorzy (osoby w wieku 60+) z województwa opolskiego.
2. Uczestnicy mogą zgłosić w konkursie prace indywidualne lub zbiorowe, przy czym prace zbiorowe mogą liczyć
dowolną ilość wykonawców.
3. Każdy uczestnik lub grupa może zgłosić do konkursu jeden plakat, jeden film lub łącznie plakat i film.
Zasady przygotowania prac
1. PLAKAT. Plakat może być wykonany według wszelkich możliwości twórczych. Dopuszcza się dowolność inspiracji
i użytych form, z zastrzeżeniem, że wszystkie elementy pracy muszą być wykonane własnoręcznie przez uczestników
konkursu. Niedopuszczalne jest użycie elementów z seryjnej produkcji, np. pocztówek.
2. FILM. Film, trwający maksymalnie 2 minuty, może być zrealizowany w dowolny sposób, z udziałem dowolnych osób
w wybranym miejscu czy przestrzeni. Nie jest wymagane profesjonalne nagranie ani montaż. Film może być nagrany
np. telefonem komórkowym. Film zrealizowany na konkurs należy nagrać na płytę DVD lub nośnik typu pendrive.
3. Do każdej pracy - do PLAKATU oraz FILMU należy dołączyć kartę zgłoszenia – wg wzoru załączonego do
niniejszego regulaminu. Karta musi być przymocowana do pracy w sposób solidny. Brak karty uniemożliwi
identyfikację wykonawców i ewentualnych laureatów konkursu.
4. Plakat lub film reklamujący, powinien zapraszać Seniorów do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji
60 + Kultura, w ramach której w dniu 23.09.2017 w godz. w godz. 10:00-12:00 odbędą się następujące
działania w siedzibie Opolskiego Teatru Lalki i Aktora: warsztaty muzyczne z kompozytorem
i multiinstrumentalistą Samborem Dudzińskim, możliwość nagrania wiersza, piosenki lub dowolnego
tekstu w teatralnym studiu nagrań, metamorfozy w teatralnej garderobie połączone z sesją zdjęciową
w scenografii na scenie, zwiedzanie zakamarków Teatru.

Przyjmowanie prac
Wszystkie prace należy dostarczyć do dnia 10.09.2017 do siedziby Centrum Informacyjno-Edukacyjnego Senior
w Opolu, mieszczącego się przy ul. Nysy Łużyckiej 7a. Przyjmowane będą tylko prace posiadające przymocowaną
kartę zgłoszenia.
Kryteria oceny
1. Jury ocieniać będzie między innymi: pomysłowość, estetykę pracy oraz trwałość konstrukcji, walory plastyczne,
oryginalność, ogólne wrażenie artystyczne, dobór i wykorzystanie materiałów, wkład pracy.
2. Od oceny jury konkursowego uczestnikom konkursu nie przysługuje odwołanie.
Nagrody
1. Najciekawsze PLAKATY dostarczone na konkurs będą stanowiły ekspozycję we wnętrzach Opolskiego Teatru Lalki
i Aktora, która potrwa od 14 do 23 września 2017. Najciekawsze FILMY dostarczone na konkurs, będą w dniach od 14
do 23 września 2017 prezentowane na ekranie multimedialnym usytuowanym na budynku Opolskiego Teatru Lalki
i Aktora. Będą także umieszczone w Internecie na stronach OTLiA (strona www, fun page OTLiA na portalu Facebook,
konto w serwisie You Tube).
2. Przewidziane są nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce.

Dodatkowe informacje
1. Złożenie pracy konkursowej oznacza zgodę uczestnika i akceptację warunków niniejszego regulaminu.
2. Autorzy prac wyrażają zgodę na publikowanie i wykorzystywanie materiałów fotograficznych i filmowych
dotyczących wykonanych prac w celach reklamujących konkurs.
3. Uczestnicy konkursu, zobowiązują się odebrać prace po zakończeniu ekspozycji, czyli po 23.09.2017. Ostateczny
termin odbioru prac to 6.10.2017.

