Stowarzyszenie „Muzyka Dawna w Jarosławiu” ogłasza konkurs na
zaprojektowanie logotypu

„Logotyp Przemyskie 2014” - regulamin
Konkurs jest częścią projektu „Przemyskie 2014 - Lud. Jego pieśni, muzyka i
tańce, mowa, podania.” (zwanym dalej: „Przemyskie 2014”) finansowanego ze
środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu
„Kolberg 2014”, który ogłoszony został z okazji „Roku Kolberga”.
Przedmiot konkursu:
1. Przedmiotem konkursu „Logotyp Przemyskie 2014” jest zaprojektowanie logotypu dla projektu „Przemyskie 2014”.
2. Logotyp powinien: a) zawierać nazwę projektu „Przemyskie 2014”; b) nawiązywać do charakteru projektu.
3. Opis projektu: „Przemyskie 2014” to projekt obejmujący badanie, dokumentację, kultywowanie i popularyzację dziedzictwa kulturowego pogranicza polskoukraińskiego. Jego podstawowym celem badawczo-dokumentacyjnym jest dokonanie możliwie kompletnego zbioru folkloru słownego i przede wszystkim
muzycznego, zachowanego w żywej i ginącej tradycji pogranicznych obszarów
Polski i Ukrainy. Szereg wypraw terenowych będzie również punktem wyjścia
do działań edukacyjnych i popularyzatorskich. Zebrany materiał zostanie
opracowany, udostępniony i częściowo włączony w obieg żywej kultury badanego terenu. Centralnymi punktami obszaru badań będą miejscowości, z których pochodzą materiały opublikowane w tomach „Dzieł wszystkich” O. Kolberga poświęconych Przemyskiemu oraz Sanockiemu (w części należącej, wraz
z Przemyskiem, do obszaru pogranicza).
Uczestnicy konkursu, nabór prac, termin konkursu, ocena prac:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu.
2. Prace konkursowe można składać indywidualnie bądź przez grupy uczniów
składające się z nie więcej niż dwóch osób. Osoby niepełnoletnie do składanej
pracy powinny dołączyć zgodę rodziców bądź prawnego opiekuna na wzięcie
udziału w konkursie.
3. Prace konkursowe powinny być składane w formie elektronicznej, zapisane na
płycie CD.
4. Termin przyjmowania prac upływa z dniem 3 marca 2014 roku. Prace należy
składać osobiście w biurze Stowarzyszenia „Muzyka Dawna w Jarosławiu” (od
poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 14.00) bądź wysłać pocztą pod adres:
Stowarzyszenie „Muzyka Dawna w Jarosławiu”, ul. Rynek 6/19, 37-500 Jarosław z dopiskiem na kopercie „Logotyp Przemyskie 2014”.
5. W przypadku wysłania pracy pocztą decyduje data stempla pocztowego.

6. Oceny prac dokona kapituła konkursu składająca się z przedstawicieli zarządu
Stowarzyszenia „Muzyka Dawna w Jarosławiu” oraz koordynatorów projektu
„Przemyskie 2014”.
Ogłoszenie wyników; nagroda:
1. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną najpóźniej dnia 7 marca 2014 roku na
stronie internetowej Stowarzyszenia „Muzyka Dawna w Jarosławiu”
(www.muzykadawna.jaroslaw.pl).
2. Zwycięski projekt logotypu będzie zamieszczony w materiałach promocyjnych
projektu, w tym: na stronie internetowej Stowarzyszenia „Muzyka Dawna w
Jarosławiu” (www.muzykadawna.jaroslaw.pl); stronach projektu na portalu
Facebook; banerach przekierowujących na stronę projektu zamieszczonych na
stronach internetowych partnerów projektu; okładce wydanej w ramach projektu płyty CD; plakatach i ulotkach promujących poszczególne wydarzenia w
ramach projektu (warsztaty, potańcówki, spotkania promocyjne); publikacji
elektronicznej podsumowującej rezultaty projektu.
3. Nagrodami w konkursie będą: a) możliwość zakupów na kwotę 300 zł w specjalistycznym sklepie dla artystów-plastyków; b) możliwość wzięcia udziału
w wyjazdach terenowych prowadzonych w ramach projektu „Przemyskie
2014”.
Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać dzwoniąc pod numer
telefonu (16) 621 64 51, pisząc na adres office@festiwal.jaroslaw.pl bądź
osobiście w biurze Stowarzyszenia „Muzyka Dawna w Jarosławiu” w kamienicy Rynek 6/19.

