REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Barwy Fantazji”
§1
Ustala się regulamin konkursu plastycznego „Barwy Fantazji”, zwanego dalej Konkursem,
dla wydarzenia jakim jest Pilkon 2017. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do jego przestrzegania.
§2
Organizatorem konkursu jest pilski konwent gier i fantastyki „Pilkon” z siedzibą w „Chaos
Games”, ul. 11 Listopada 10, 64-920 Piła.
§3
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów i studentów do 25 roku życia.
§4
Tematem konkursu jest stworzenie obrazu bądź rysunku w tematyce szeroko pojętej
fantastyki. Praca konkursowa musi zawierać motyw jelenia bądź miasta Piły.
§5
Prace plastyczne mogą być wykonane w dowolnej formie oraz technice – malarskiej,
rysunkowej, kolażowej lub cyfrowej. Format prac nie może przekraczać wymiaru A2. Każda osoba
biorąca udział w konkursie może dostarczyć maksymalnie trzy prace.
§6
Prace konkursowe należy składać w „Chaos Games” (Piła, ul. 11 Listopada 10) do 15
sierpnia br. W przypadku prac cyfrowych należy dostarczyć wydruk. Każda praca musi być
opatrzona tytułem oraz imieniem i nazwiskiem autora. Dostarczone prace muszą być zabezpieczone
przed zniszczeniem, ale nie mogą być oprawione (w ramę lub antyramę).
O fakcie złożenia pracy należy powiadomić Organizatora mailowo na adres:
wystawy@pilkon.pl Wiadomość powinna zawierać imię i nazwisko autora, jego nr telefonu, tytuł
oraz zdjęcie konkursowej pracy. W temacie wiadomości należy wpisać „Wizje Pilkonu” oraz imię i
nazwisko autora.
§7
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniach 9-10 września podczas pilskiego konwentu gier i
fantastyki „Pilkon”.
§8
Z otrzymanych zgłoszeń zostaną wyłonione i nagrodzone trzy zwycięskie prace. Komisja
konkursowa dokona oceny prac pod względem zgodności z tematem, oryginalności artystycznej
oraz atrakcyjności wizualnej.
§9
Dla zwycięzców przewidziano następujące nagrody:
I miejsce – 200zł oraz oryginalny obraz olejny o rozmiarze 60x60cm
II miejsce – 150zł oraz kopię obrazu olejnego o rozmiarze 50x50cm
III miejsce – 100zł oraz kopię obrazu olejnego o rozmiarze 40x40cm

§10
Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo nieprzyznania nagród i wyróżnień lub
dokonania innego podziału niż określony w §9.
§11
Wszyscy uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystywanie ich prac w różnych
materiałach informacyjnych, promocyjnych, publikowania ich w Internecie oraz w innych formach
utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. w formie elektronicznej, publiczne prezentacje
itp.) w celu związanym z działalnością lub promocją Organizatora. Uczestnicy konkursu wyrażają
zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).
§12
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz wydźwięk pracy konkursowych,
przy czym zastrzega sobie prawo do ewentualnego odrzucenia prac niezgodnych z kulturą i
dobrymi obyczajami.
§13
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora, a sprawy nie ujęte
w regulaminie rozstrzyga Organizator.
§14
Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

