Festiwal MAM to! – w ramach, którego odbywa się konkurs plastyczny– jest
wyjątkową szansą dla młodych artystów Mokotowa ze wszystkich typów szkół
i przedszkoli oraz placówek oświatowych* na pochwalenie się swoimi
artystycznymi talentami, pasjami i kreatywnością na profesjonalnych scenach
dzielnicowych domów kultury.
W tym roku konkursy odbędą się w trybie ONLINE, a gala prezentująca wszystkich laureatów 1szych miejsc odbędzie się 1 czerwca 2021 roku, w Dzień Dziecka. Tegoroczna odsłona Festiwalu
będzie inna niż zwykle, jednak tak samo skupiona na poszukiwaniu mokotowskich talentów.
Wykorzystując cyfrowe media, będzie można zaprezentować swoje umiejętności i przekazać je
członkom jury.
Uwaga: W sytuacji zmiany obostrzeń epidemicznych, przesłuchania i prezentacje będą mogły odbyć
się w siedzibach instytucji.
Pomimo sytuacji pandemicznej pozostajemy z Wami w kontakcie!
FB Festiwalu: https://www.facebook.com/mamtofestiwal

REGULAMIN

KONKURS PLASTYCZNY
Organizator konkursu: Centrum „Łowicka” Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st.
Warszawy
Odbiorcy: dzieci i młodzież z mokotowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych w
następujących kategoriach wiekowych:
Szkoły podstawowe: I grupa wiekowa - klasy 1-3, II grupa wiekowa – klasy 4-8.
Szkoły ponadpodstawowe
Zgłoszenia
Termin zgłoszenia: do 30 marca 2021 r.
Prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu z podpisaną przez rodzica/opiekuna
prawnego kartą zgłoszenia przyklejoną z tyłu pracy należy dostarczyć do: Centrum
„Łowicka”, ul. Łowicka 21, 02-502 Warszawa.
Zasady:
Temat: „Ale kosmos !”. W setną rocznicę urodzin Stanisława Lema.
Format: maksymalnie A-2. Techniki: dowolne, płaskie.
Jury oceni prace wg następujących kryteriów: samodzielność wykonania pracy, indywidualny
charakter pracy, poziom artystyczny, zgodność z tematem, estetykę wykonania. Prace nie
spełniające wymagań, nie będą brane pod uwagę w ocenie.
Organizatorzy Festiwalu MAM to! zastrzegają sobie prawo publikowania, reprodukowania,
rozpowszechniania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich. Prace
przechodzą na własność organizatorów.
Przebieg:
•
30 marca 2021 r. – termin dostarczenia prac

•
•

20 kwietnia 2021 r. ogłoszenie wyników konkursu na stronie www.lowicka.pl
i FB konkursu MAM to!
26 kwietnia 2021 r. godz. 13.00*– wręczenie nagród i otwarcie wystawy
pokonkursowej w galerii Centrum „Łowicka”, ul. Łowicka 21.

* W przypadku ograniczeń związanych z sytuacją pandemiczną, od 26 kwietnia 2021 r.
zapraszamy po odbiór nagród do Centrum „Łowicka”, ul. Łowicka 21, po indywidualnym
umówieniu terminu z koordynatorem.
Koordynator: Urszula Ścibor-Rylska, ula@lowicka.pl, 22 845 50 62.
Prace laureatów pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej zostaną
zaprezentowane podczas gali Festiwalu MAM to!1 czerwca2021 r.
Podpisanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem regulaminu konkursu.
Wymogiem organizacyjnym udziału w konkursie jest wydanie przez uczestnika lub jego
rodzica/opiekuna prawnego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Centrum
„Łowicka” i Służewski Dom Kultury w celach:
a) Organizacji działań konkursowych;
b) Publikacji wyników konkursu na stronie internetowej organizatora, portalu Facebook oraz
w publikacjach pokonkursowych
c) organizacji gali finałowej Festiwalu MAM to! 2021.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trybu przeprowadzenie konkursu
tradycyjne lub online w zależności od aktualnie obowiązujących obostrzeń

Słownik/Informacja:
• W rozumieniu niniejszego regulaminu szkołą jest – szkoła publiczna, szkoła
niepubliczna, szkoła prywatna, szkoła społeczna – mająca swoja siedzibę na terenie
dzielnicy Mokotów
• W rozumieniu niniejszego regulaminu szkołą nie są: instytucje kultury, organizacje
pozarządowe, przedsiębiorstwa, oraz szkoły artystyczne prywatne i publiczne.
* Placówka Oświatowa – są to: Ognisko Pracy Pozaszkolnej oraz Ogród Jordanowski.
(z wyłączeniem Młodzieżowego Domu Kultury, który jest jednym z organizatorów

