REGULAMIN KONKURSU „MUCHA MONIUCHA” – RODZINNEGO KONKURSU WIEDZY O
TWÓRCZOŚCI I ŻYCIU STANISŁAWA MONIUSZKI

1. Organizatorami konkursu „MUCHA MONIUCHA” – RODZINNEGO KONKURSU WIEDZY
O TWÓRCZOŚCI I ŻYCIU STANISŁAWA MONIUSZKI, zwanego dalej „Konkursem” jest Opera
Bałtycka w Gdańsku oraz Radio Gdańsk. Konkurs zorganizowany jest w ramach projektu
Opery Bałtyckiej „TERAZ MONIUSZKO”, który został dofinansowany ze środków Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Edukacja kulturalna”.
2. Celem Konkursu jest zainspirowanie uczestników do poszerzenia wiedzy o twórczości
i życiu Stanisława Moniuszki oraz zachęcenie rodzin do kreatywnego spędzania wolnego
czasu. Pierwsza część konkursu obejmuje wykonanie pracy plastycznej - kolażu
inspirowanego twórczością Moniuszki lub tradycją sarmacką lub epoką romantyzmu. Drugi
etap, do którego zostaną wyłonione grupy, będzie quizem wiedzy o kompozytorze, jego życiu,
dziełach oraz czasach, w których tworzył.
3. Konkurs odbywać się będzie w terminie 16.10-12.12.2017 roku
4. Konkurs adresowany jest do rodzin z dziećmi mieszkających na terenie województwa
pomorskiego. Rodzina tworzy grupę. Na potrzeby Konkursu grupę definiuje się jako
maksymalnie cztery, spokrewnione ze sobą osoby. Grupa musi obejmować co najmniej jedną
osobę pełnoletnią będącą opiekunem prawnym lub osobę spokrewnioną, upoważnioną przez
opiekuna prawnego do pełnienia funkcji opiekuna prowadzącego / reprezentującego grupę.
5. Konkurs podzielony jest na dwa etapy.
6. Etap I obejmuje
a) wykonanie pracy plastycznej - kolażu zawierającego zdjęcie rodziny, biorącej udział w
Konkursie. Etap polega na artystycznym przedstawieniu w formie kolażu siebie i swojej
rodziny w staropolskich strojach lub w historycznej przestrzeni (muzeum, skansen itp.) Prace
powinny być wykonane w formacie B1. Do wykonania kolażu użyte mogą być dowolne
techniki plastyczne (m.in. decoupage, wyklejanka, wykorzystanie kredek, farb, papierów
kolorowych, naturalnych elementów typu liście, pióra itp.)
b) sporządzenie krótkiego literackiego opisu wyżej wymienionej pracy plastycznej,
bezpośrednio do niej nawiązującego lub nią inspirowanego (w formie wiersza, opowiadania,
piosenki, kilku zdań opisujących pracę itp.). Długość tekstu nie jest odgórnie określona,
powinna wynikać z inicjatywy oraz możliwości danej grupy (nie powinna jednak przekraczać
18 tysięcy znaków ze spacjami).
Zdjęcie kolażu wraz z tekstem należy przesłać drogą mailową na adres:
konkurs@operabaltycka.pl do dnia 24.11.2017 roku do godziny 16:00, oryginały prac należy
dostarczyć pocztą lub osobiście do dnia 30.11.2017 roku do sekretariatu Opery Bałtyckiej
w Gdańsku.
7. Oceny prac konkursowych dokonuje komisja powołana przez Organizatorów.
8. W dniu 27.11.2017 roku komisja wyłoni 5 najlepszych prac i udostępni wyniki I etapu na
stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Opery Bałtyckiej. Rodziny
zakwalifikowane do kolejnego etapu konkursu zostaną o tym poinformowane drogą mailową
lub telefoniczną oraz otrzymają wówczas warunki uczestnictwa w II etapie Konkursu.

9. Jedna grupa może złożyć tylko jedną pracę.
10. Praca musi być zgodna z celem Konkursu.
11. Przesłana praca musi zawierać dane osobowe każdej osoby z grupy (imiona i nazwiska
uczestników), dane przynajmniej jednego opiekuna (adres, numer kontaktowy, adres e-mail),
podpis opiekuna (podpis opiekuna prawnego na odwrocie pracy jest równoznaczny z
akceptacją regulaminu Konkursu)
12. Przekazanie pracy na Konkurs jest równoznaczne z przekazaniem pozwolenia na
ekspozycję prac w siedzibie Opery Bałtyckiej zgodnie z założeniami Organizatorów Konkursu.
Wszystkie prace będzie można odbierać osobiście po zakończeniu Konkursu tj. od marca
2018 roku.
13. Prace złożone w ramach Konkursu będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:
a) złożenie pracy w terminie i miejscu określonym przez Organizatora;
b) zgodność z celem Konkursu;
c) kreatywność;
d) estetyka;
e) ogólne wrażenie artystyczne;
f) korelacja pracy z twórczością/życiem/epoką w której żył Stanisław Moniuszko.
14. Etap II – quiz wiedzy dotyczącej życia i twórczości Stanisława Moniuszki. Etap II odbędzie
się na scenie Opery Bałtyckiej w Gdańsku – 12 grudnia 2017 roku. Grupy, które zakwalifikują
się do II etapu Konkursu są zobowiązane do przesłania drogą mailową
(konkurs@operabaltycka.pl) do dnia 1 grudnia 2017 roku, zgody na udział w II etapie zgodnie
z przesłanymi przez Organizatora warunkami uczestnictwa w II etapie Konkursu.
15. Fundatorem nagród jest Opera Bałtycka, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego oraz partnerzy Konkursu.
16. Każdy z uczestników biorących udział w Konkursie otrzyma dyplom uczestnictwa.
Nagrody główne zostaną przyznane trzem zwycięskim grupom finalistów (tj. I, II, III miejsce w
Konkursie), biorących udział w II etapie Konkursu. Dla pozostałych dwóch grup biorących
udział w II etapie Konkursu (IV, V miejsce w Konkursie), przewidziane są nagrody specjalne.
17. Biorąc udział w obu etapach Konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przestrzeganie
warunków niniejszego Regulaminu i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na
potrzeby Konkursu.
18. Wszelkich
informacji
dotyczących
Konkursu
udziela
Anna
Niwińska
(konkurs@operabaltycka.pl), tel. 508 096 642.

