Przegląd twórczości plastycznej dzieci i młodzieży
 „Młodzi Plastycy 2014”
1. Przegląd jest formą konkursu, którego celem jest prezentacja twórczości plastycznej dzieci i młodzieży w wymiarze przekraczającym szkolny program edukacyjny. Skierowany jest do tych, którzy wszechstronnie rozwijają swój talent i doskonalą umiejętności, a przede wszystkim pasjonują się plastyką niezależnie od wieku. Brak narzuconego tematu i techniki prac ma na celu maksymalną swobodę wypowiedzi.
2. Przegląd ma na celu wyłonienie jednej osoby, prezentującej nieprzeciętny talent, pasję i umiejętności stosowne do wieku, rokujące dalszy rozwój, która otrzyma tytuł „Młody Plastyk 2014”. Przyznanych zostanie także maksymalnie do 5 wyróżnień, w zależności od poziomu złożonych prac. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe. Wręczenie tytułu „Młody Plastyk 2014” i wyróżnień odbędzie się podczas Koncertu Galowego „Młode Talenty 2014”, 13 czerwca 2014 r. w Amfiteatrze w Parku Uzbornia.
3. Prace oceniać będzie profesjonalne jury, którego skład zostanie podany na stronie MDK na tydzień przed upływem terminu składania prac.
4. Prace Laureatów prezentowane będą na płycie bocheńskiego Rynku, podczas.Dni Bochni 2014. Wybrane prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w Miejskim Domu Kultury do końca wakacji.
5. WARUNKI PRZEGLĄDU
- przegląd swoim zasięgiem obejmuje dzieci i młodzież powiatu bocheńskiego,
- wiek uczestników 5-19 lat,
- każdy uczestnik składa co najmniej 5 prac plastycznych na dowolny temat i w dowolnych technikach (malarstwo, rysunek, techniki mieszane itp., najlepiej różnych, dających pełny obraz umiejętności) lub zestaw minimum 10 fotografii. Prace wcześniej prezentowane w Miejskim Domu Kultury w Bochni nie biorą udziału w przeglądzie,
- uczestnik musi być posiadaczem wyłącznych i nieograniczonych praw autorskich do zgłoszonych na przegląd prac.
- format każdej pracy nie przekracza 50x70 cm, dla fotografii minimum 15×21 cm.
- każdą pracę/zdjęcie należy dokładnie opisać z tyłu pracy (imię, nazwisko, wiek, tel. rodzica lub opiekuna - konieczny do poinformowania laureatów) i złożyć w MDK wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia (dostępna w sekretariacie MDK oraz na stronie www.mdk.bochnia.pl) w nieprzekraczalnym terminie do 23 maja 2014, w sekretariacie MDK, czynnym w godzinach od 8 do 16. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodzica lub opiekuna ustawowego poświadczoną na karcie zgłoszenia.
- lista laureatów zostanie ogłoszona na stronie MDK do 10 dni po upływie terminu składania prac,
- prace niespełniające wymogów regulaminu nie będą dopuszczone do konkursu.
6. KRYTERIA OCENY
-walory artystyczne i estetyka prac,
- umiejętność posługiwania się różnymi technikami,
- wszechstronność wypowiedzi (różnorodność tematów i technik),
-samodzielność i indywidualizm.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
8. Sprawy nieunormowane regulaminem rozstrzyga jury konkursu.
9. Złożenie prac na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na prezentowanie ich na wystawie poprzeglądowej i publikowanie w środkach publicznego przekazu oraz przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.
10. Złożenie prac jest równoznaczne z akceptacją założeń i regulaminu Przeglądu.
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