OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA
PLANSZĘ KOMIKSOWĄ
„Galateiks”
(5 lipca – 4 października 2010)
MOKSiR i Chrzanowski Klub Fantastyki GALATEA ogłasza Ogólnopolski Konkurs na
Planszę Komiksową GALATEIKS. Konkurs odbywa się pod patronatem Międzynarodowego
Festiwalu Kultury Komiksowej LIGATURA. Prace zostaną ocenione przez profesjonalne
jury. Nagrodzone i najciekawsze prace zostaną pokazane na wystawie towarzyszącej
Chrzanowskim Dniom Fantastyki. Nieprzekraczalny termin nadsyłania prac mija z dniem
4 października.

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu na Planszę Komiksową GALATEIKS.
1. Organizatorem konkursu plastycznego jest Miejski Ośrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji w Chrzanowie oraz Chrzanowski Klub Fantastyki GALATEA.
2. Tematyka konkursu: projekt jednej strony z komiksu o tematyce fantastycznej (fantasy
lub science – fiction).
3. Technika wykonania prac jest dowolna.
4. Format pracy – A4.
5. Uczestnik biorąc udział w Konkursie zobowiązuje się do pozostawienia nagrodzonej
pracy Organizatorowi, który zastrzega sobie prawo do dowolnego nią dysponowania
/przedruki, wystawy, plakaty/. Pozostałe prace są do odbioru u organizatora od dnia
01.11.2010 r. do 15.11.2010 r., po upływie tego terminu prace przechodzą na
własność Organizatora.
6. W konkursie mogą brać udział osoby powyŜej 14 roku Ŝycia.
7. KaŜdy uczestnik moŜe zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę.
8. Termin składania prac mija z dniem 4 października 2010 r., NIE decyduje data
stempla pocztowego.
9. Prace będzie oceniało profesjonalne Jury, którego skład podamy 1 sierpnia 2010 roku.
10. Decyzje jury są niepodwaŜalne, co Uczestnik akceptuje biorąc udział w Konkursie.
11. Prace konkursowe oraz płytę cd z ich wersją elektroniczna (formta tiff lub gif 300DPI)
naleŜy nadsyłać na adres: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie,
ul. Broniewskiego 4, 32-500 Chrzanów, z dopiskiem OGÓLNOPOLSKI KONKURS
GALATEIKS.
12. Praca musi być oznaczona godłem (słowem). Dane uczestnika (imię, nazwisko, wiek
i adres na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz numer telefonu kontaktowego
i adres email) muszą się znaleźć w dołączonej do pracy kopercie, równieŜ oznaczonej
tym samym godłem. Są to dane obowiązkowe. Godło słuŜy anonimowości autora w
procesie decyzyjnym jury konkursowego. Prosimy zatem nie dopisywać danych
osobowych w jakimkolwiek miejscu na pracy plastycznej.
13. Dla autorów najlepszych prac Organizator przewiduje nagrody pienięŜne i rzeczowe:
o I MIEJSCE: 200 zł i nagrody rzeczowe,
o II MIEJSCE: 150 zł i nagrody rzeczowe,
o III MIEJSCE: 100 zł i nagrody rzeczowe.
14. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
15. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w podczas Chrzanowskich Dni Fantastyki.
Wystawę nagrodzonych i najciekawszych prac moŜna będzie zwiedzać od dnia
15.10.2010 r. do dnia 14.11.2010 r. w Galerii „Na Piętrze” w MOKSiR Chrzanów.

