Takiego konkursu jeszcze nie było!
Jeśli marzysz o swoim pierwszym w życiu tatuażu, to ten konkurs jest dla Ciebie!
I Powiatowy Plener Tatuażu pt.” Tatuaż z miastem w tle”.

Regulamin konkursu:
1. Celem konkursu jest:
- dostrzeganie uroków Kłobucka ( Starówki miasta);
- popularyzowanie ciekawych miejsc w mieście;
- wyrabianie poczucia dumy i więzi z miastem powiatowym;
- kulturalne aktywizowanie młodych ludzi;
- rozwijanie wyobraźni twórczej;
- zachęcanie do kreatywnego spędzania wolnego czasu.
2. Autorką inicjatywy lokalnej pn. : „ I Powiatowy Plener Tatuażu z miastem w tle” jest p. Grażyna
Makles. Wydarzenie organizowane jest przez: Miejski Ośrodek Kultury im. Wł. Sebyły w
Kłobucku wraz z autorką inicjatywy lokalnej w ramach projektu pn. „Kuźnia kulturalna 2.0”
3. Prace:
- osoby zgłaszające chęć udziału w plenerze zgłaszają się w parach (tatuowany i tatuujący);
- fragmenty ciała, na których będzie wykonywany tatuaż to ręce, nogi, ramiona tatuowanego;
- środkiem malarskim będą zmywalne kolorowe cienkopisy lub mazaki;
- zadaniem uczestników będzie zaprojektowanie i wykonanie tatuażu, w którym zawarty będzie
fragment architektury Kłobucka(„ Tatuaż z miastem w tle”). W architekturę można wkomponować
elementy roślinne, zwierzęce oraz fantazyjne w zależności od inwencji twórczej autora. Tatuaż
może zawierać napisy, znaki i symbole.
4. Zgłoszenie chęci udziału w plenerze:
a) w plenerze mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych klas gimnazjalnych i uczniowie
szkół ponadgimnazjalnych

b) osoby chętne zgłaszają swoją chęć udziału w plenerze osobiście lub drogą e-mail wypełniając
formularz zgłoszeniowy i przesyłając go na adres MOK w Kłobucku: biuro2@mokklobuck.pl lub
autorki inicjatywy: grażyna.makless@gmail.com
c) udział w plenerze jest bezpłatny
d) termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 30 maja 2018r.
e) termin pleneru: uczestnicy pleneru zbierają się na Rynku im. Jana Pawła II w Kłobucku 5 czerwca
2018r.(wtorek) o godz. 10.00.
f) miejsce pleneru:
w zależności od warunków pogodowych: Rynek Jana Pawła II lub MOK w Kłobucku;
g) organizatorzy pleneru zapewniają uczestnikom potrzebne materiały (mazaki, fotografie
najciekawszych miejsc w mieście)
h) organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu
5. Ogłoszenie wyników:
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 5 czerwca 2018r.
6. Nagrody:
Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe w postaci voucherów na zakup
kosmetyków oraz książki.
Przewidziano przyznanie nagród w dwóch kategoriach wiekowych: klasy gimnazjalne i
ponadgimnazjalne ( po jednym I, II, III miejscu w każdej z wymienionych kategorii). Nagrodzone
zostaną dwie osoby ( tatuowany i tatuujący);
7. Ocena prac:
a) oceny powstałych prac (tatuaży) dokona jury składające się z: autorki inicjatywy - Grażyny
Makles oraz pracowników MOK w Kłobucku.
b) Kryteria oceny prac:
- wykorzystanie motywów związanych z architekturą Kłobucka;
- oryginalność;
- estetyka wykonania pracy.
8. Postanowienia końcowe:
a) wszystkie wykonane prace zostaną sfotografowane;
b) udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na warunki konkursu:
- nieodpłatne wykorzystanie prac do celów promocji działalności organizatorów oraz publikowanie
prac przez organizatorów na wszelkich polach eksploatacji z podaniem autora projektu.
c) decyzja jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji
d) sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzyga organizator pleneru.

Karta zgłoszenia
I Powiatowy Plener Tatuażu pt.: ” Tatuaż z miastem w tle”

Imię i nazwisko tatuującego: ………………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko tatuowanego: ……………………………………………………………………………………………………………
Nazwa szkoły: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefon szkoły: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko opiekuna: ………………………………………………………………………………………………………………….

