REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
WINCENTY FERDYNAND LESSEL – JAK WYGLĄDAŁ?
1. Organizatorem konkursu plastycznego jest Fundacja im. Wincentego i
Franciszka Lesslów przy współpracy z Puławskim Ośrodkiem Kultury
„Dom Chemika".
2. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie portretu (będącego autorską
wizją opartą na własnych wyobrażeniach) Wincentego Ferdynanda
Lessla, jednego z wybitnych kompozytorów przełomu XVIII i XIX w.
działającego w puławskiej siedzibie rodu Czartoryskich. Informacje na
temat kompozytora (Załącznik nr 2)
3. Praca może zawierać elementy nawiązujące do czasów życia i
profesji Wincentego Lessla, takie jak np. instrumenty muzyczne, wystrój
wnętrz itp.
4. Do konkursu przystąpić mogą wszystkie osoby bez względu na
miejsce zamieszkania.
5. Do konkursu można zgłaszać prace wykonane w dowolnej technice
dwuwymiarowej (rysunek, grafika, techniki malarskie itp.)
6. Do konkursu uczestnik przesyła jedną pracę na adres e-mail:
fundacja.lessel@wp.pl
w formie zdjęcia lub skanu wykonanej pracy. Plik graficzny należy
przesyłać w formacie jpeg, jpg, gif lub pdf do 7 MB.
7. Rodzic/opiekun autora wypełnia, podpisuje, skanuje, a następnie
wysyła kartę zgłoszenia wraz pracą Karta zgłoszenia dostępna jako
Załącznik nr 1.
6. Rodzic/opiekun autora przesłanej pracy załącza także pisemne
oświadczenie zawierające wyrażenie zgody na przetwarzanie danych

osobowych swoich i autora pracy (Załącznik nr 1) dla potrzeb
niezbędnych do realizacji konkursu. Oświadczenie to jest integralną
częścią Karty zgłoszenia.
7. Organizator ma prawo do korzystania z nadesłanych na konkurs prac
w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących
polach eksploatacji:
a) wprowadzenie i rozpowszechnianie w sieci Internet,
b) wykorzystanie do wykonania materiałów reklamowych w związku z
realizacją Festiwalu im. Wincentego i Franciszka Lesslów w Puławach.
c) utrwalenie techniką poligraficzną i zwielokrotnienie w materiałach
reklamowych i w prasie w związku z realizacją konkursu oraz Festiwalu
im. Wincentego i Franciszka Lesslów w Puławach.
8. Termin składania prac konkursowych wraz z kartą zgłoszenia upływa
28 sierpnia 2020 r.
9. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Jury Konkursowe,
powołane przez Organizatora.
10. Kryteria oceny prac:
a) zgodność z tematem;
b) interpretacja własna tematu;
c) walory artystyczne;
d) kompozycja.
11.Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:
a) 5 – 8 lat,
b) 9 – 12 lat.
c) 13 – 18 lat
W obrębie kategorii Jury może wziąć pod uwagę także wiek autora w
ramach oceny w jednej grupie wiekowej.
Jury może przyznać nagrody ex aequo.

12. Nagrody:
- prace wszystkich laureatów umieszczone zostaną w realizacji szaty
graficznej programów i innych materiałów reklamowych wykonanych w
związku z realizacją kolejnej, szóstej odsłony Festiwalu im. Wincentego i
Franciszka Lesslów w Puławach, planowanej na 2021 rok. Dotyczy to
zarówno materiałów drukowanych jak i wersji cyfrowej. Zwycięska praca
stanowić
będzie
główny
element
przyszłorocznego
plakatu
festiwalowego.
- wszyscy laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody w postaci płyt i książek
o tematyce muzycznej
13. Decyzja Jury jest ostateczna.
W związku z stanem epidemii, laureaci konkursu zostaną powiadomieni
o terminie, sposobie i miejscu
przyznaniu nagród mailowo lub
telefonicznie.
14. Informacje na temat wyników konkursu pojawią się po 31 sierpnia
2020 r. na stronach internetowych Fundacji im. Wincentego i Franciszka
Lesslów www.lessel.pl oraz POK „Dom Chemika” www.domchemika.pl
15. Nagrodzone i wyróżnione prace będą prezentowane na stronie
internetowej Fundacji oraz POK „Dom Chemika” ..
16. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją
Regulaminu Konkursu.
17.Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Organizatora

