Regulamin Konkursu Artystycznego
„Barwy Ziemi”

1. Konkurs Artystyczny „Barwy Ziemi” jest konkursem malarskim. Tematyka prac konkursowych
powinna być związana z problematyką, którą podejmują nauki geograficzne.
2. Organizatorem Konkursu Artystycznego „Barwy Ziemi” jest Oddział Poznański Polskiego
Towarzystwa Geograficznego, z siedzibą w Collegium Geographicum, przy ul. Bogumiła
Krygowskiego 10 w Poznaniu.
3. Konkurs organizowany jest w ramach obchodów Roku Polskiej Geografii oraz obchodów 100lecia utworzenia Polskiego Towarzystwa Geograficznego przypadających w roku 2018.
4. W Konkursie Artystycznym „Barwy Ziemi” udział mogą wziąć uczniowie szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studenci.
5. Wymogi dotyczące prac konkursowych:
dopuszcza się wszystkie techniki malarskie oraz wszystkie style malarskie, które można
zastosować na płaszczyźnie poziomej,
maksymalny wymiar pracy nie może przekraczać 50cm x 70cm.
6. Każda praca zgłoszona do Konkursu musi być opatrzona tytułem, imieniem i nazwiskiem autora.
W przypadku uczniów powinna być także opatrzona imieniem i nazwiskiem opiekuna oraz nazwą
szkoły oraz danymi kontaktowymi (adres szkoły i ucznia, e-mail szkoły i ucznia, numer telefonu
szkoły, ucznia i opiekuna). W przypadku studentów praca powinna być opatrzona także
kierunkiem i rokiem studiów oraz danymi kontaktowymi (e-mail, numer telefonu).
7. Prace należ przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: prof. UAM dr hab. Małgorzata Mazurek,
Instytut Geoekologii i Geoinformacji, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM,
ul. Bogumiła Krygowskiego 10, 61-680 Poznań.
8. Termin nadsyłania (dostarczania) prac upływa w dniu 28 lutego 2018 r. Dostarczenie pracy jest
równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
9. Wszystkim pracom zgłoszonym do Konkursu „Barwy Ziemi” zostaną nadane numery, tak aby
zapewnić bezstronność podczas obrad Komisji Oceniającej.
10. Informacje dotyczące prac Komisji Oceniającej:
w skład Komisji wchodzą: dr Iwona Markuszewska (Przewodnicząca), prof. UAM dr hab.
Renata Graf, prof. UAM dr hab. Iwona Piotrowska, mgr Paweł Matulewski, mgr Wojciech Rosik;
przyjmuje się następujące kryteria oceny prac konkursowych: zgodność z tematyką
podejmowaną przez nauki geograficzne, oryginalność, innowacyjność, poziom swobody
twórczej, estetyka pracy;
prace będą oceniane w poszczególnych kategoriach: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła
ponadgimnazjalna, praca studencka.
11. Ogłoszenie wyników Konkursu „Barwy Ziemi” nastąpi w dniu 5 kwietnia 2018 r.
12. Dla zwycięzców oraz autorów prac wyróżnionych przewidziano nagrody.
13. Przystępując do Konkursu „Barwy Ziemi” uczestnik wyraża zgodę na zaprezentowanie pracy na
wystawie pokonkursowej, a także w Internecie, oraz na upublicznienie imienia, nazwiska
i miejsca kształcenia.
14. Uczestnicy Konkursu „Barwy Ziemi” mogą odebrać swoje prace w ciągu 30 dni po zakończeniu
wystawy, kontaktując się uprzednio z Zarządem OP PTG. Po tym okresie prace przechodzą na
własność Organizatora.

