
Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku ogłasza konkurs plastyczny
pt. „Dzień dziecka z Brzechwą”

1.
Konkurs odbędzie się w dniach 11 -28 maja 2015 r. Organizowany jest przez Nowy Teatr im. Witkacego w 
Słupsku (dalej nazywanym organizatorem.)

2.

Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 3 – 10 lat.
3.

Nadesłane na konkurs prace muszą zawierać podpisane oświadczenie dotyczące praw autorskich. Plik do 
pobrania ze strony organizatora www.nowyteatr.pl.

4.
Konkurs będzie przebiegał wg określonego przez organizatora harmonogramu:
– do 22 maja 2015 r. organizator przyjmuje prace konkursowe
– w dniach 25-28 maja 2015 r. zakwalifikowane prace będą opublikowane na Facebookowej stronie 
organizatora: https://www.facebook.com/nowyteatr
– 29 maja ogłoszenie wyników – przyznanie nagród

5.
Do finału konkursu przejdą trzy prace, które w dniach 25-28 maja zdobędą największą ilość „polubień”  pod 
publikującym je na stronie: https://www.facebook.com/nowyteatr zdjęciem. Spośród trzech finałowych 
prac, jury powołane przez organizatora (w składzie: Zbigniew Kułagowski, Renata Biernat, Miłosz Siwek), 
wyłoni zwycięzcę konkursu oraz wskaże drugie i trzecie miejsce.

6.
Nagrodami będą darmowe wejściówki do Teatru na spektakl pt.: „Brzechwolandia”, który odbędzie się 31 
maja 2015 r. o godz. 11.00 na Małej Scenie Teatru, która mieści się przy ul. Jana Pawła II 3 w Słupsku:
– I nagroda wejściówka 2 dzieci + opiekun, wykorzystanie zwycięskiej pracy w oficjalnym projekcie plakatu 
do spektaklu „Brzechwolandia”
– II nagroda wejściówka 2 dzieci + opiekun
– III nagroda wejściówka dziecko + opiekun

7.
Prace będą przyjmowane do 22 maja 2015 r. Forma dostarczenia prac do organizatora:
– drogą elektroniczną na adres grafik@nowyteatr.pl.
lub/i
– bezpośrednio do kasy Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku, która mieści się przy ul. Jana Pawła II 3 w 
Słupsku, otwartej od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00.

8.
Wytyczne dotyczące zgłaszanych prac konkursowych:
– format pracy do formatu A3
– technika wykonania prac – dowolna rysunkowa
– skany przesyłane drogą elektroniczną rozdzielczość 300 dpi, format pliku .jpg.
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