Regulamin
Organizatorem konkursu jest Rybnickie Centrum Kultury w Rybniku.
Cele konkursu
Celem nadrzędnym konkursu jest zaznaczenie w świadomości mieszkańców Rybnika 50lecia funkcjonowania Teatru Ziemi Rybnickiej.
Uczestnicy konkursu poprzez zapoznanie się z historią poznają historię najbliższego
otoczenia.
Otwarta forma konkursu zachęca mieszkańców do prezentowania swojego archiwum a także
talentów literackich, rozwija wyobraźnię twórczą, wrażliwość i wzmacnia lokalny patriotyzm.
Tematyka prac konkursowych
„Teatr znany i nie znany - wspomnienia”.
Wyślij lub dostarcz do RCK archiwalne materiały typu: zdjęcie, bilet, plakat, zaproszenie,
wycinek prasowy itp. związane z historią Teatru.
Podziel się wspomnieniami w formie pisemnej z okazji jubileuszu 50-lecia
istnienia Teatru
Forma
Forma prac graficznych jest dowolna.
Forma prac literackich jest dowolna.
Mile widziane krótkie formy literackie.
Kategorie
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w trzech kategoriach
a) najstarsza pamiątka
b) oryginalna pamiątka
c) najciekawsze wspomnienie
Termin
Termin nadsyłania (dostarczania) prac do 30 września 2014 roku.
Miejsce składania prac konkursowych
Prace koniecznie z dopiskiem: Konkurs „Teatr znany i nie znany - wspomnienia”.
należy dostarczyć pod adresem:
Rybnickie Centrum Kultury
ul. Saint Vallier 1,
44-200 Rybnik
reklama@rck.rybnik.pl.
Praca na odwrocie musi być opatrzona czytelnym opisem (tytuł, imię i nazwisko autora,
nazwa, adres i telefon kontaktowy autora).
Rozstrzygnięcie konkursu
Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród oraz wystawa prac będzie miała miejsce w
październiku 2014 r. O wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród organizator
poinformuje na stronie internetowej RCK –www.rck.home.pl do 5.pażdziernika 2014r.
Na zwycięzców konkursu czekają nagrody: nagroda główna w postaci abonamentu na
wydarzenia kulturalne do RCK oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora
i sponsorów.
Uwaga
W konkursie wezmą udział prace z dołączonym oświadczeniem autora :

Rybnik dn…………

Oświadczenie
Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich materiałów konkursowych „Teatr znany i
nie znany - wspomnienia” do celów promujących Jubileusz 50 - lecia Teatru Ziemi
Rybnickiej poprzez
- repertuary
- stronę internetową RCK, facebooka
- stronę kultura.rybnik.pl
- maile dotyczące wystawy
- zaproszenia
- plakaty
- prezentację multimedialną na Telebimach mieszczących się w różnych placówkach na
teranie Rybnika i elewacji budynku RCK.
podpis

Informacje
Wszelkich informacji udziela koordynatorka konkursu
Agnieszka Fałat reklama@rck.rybnik.pl.
tel. 324223246.

