Regulamin konkursu na najlepszą wystawę towarzyszącą giełdzie minerałów XXI
Lwóweckiego Lata Agatowego Lwówek Śląski 13 - 15 lipca 2018 r.
1. udział w konkursie mogą brać tylko ekspozycje z okazów nie przeznaczonych
na sprzedaż, prezentowane w pomieszczeniach wystawowych wskazanych przez
organizatora konkursu.
2. w konkursie nie biorą udziału wystawy zorganizowane przez państwowe instytucje
(muzea itp.).
3. zgłoszenia ekspozycji na wystawę należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 30 kwietnia 2018 roku na adres: Biuro Organizacyjne LLA, Lwówecki
Ośrodek Kultury, ul. Przyjaciół Żołnierza 5, 59-600 Lwówek Śląski,
e-mail lok-dyrektor@lwowekslaski.pl (zgłoszenia po terminie będą rozpatrywane
warunkowo).
4. zgłoszenie powinno zawierać: merytoryczny opis ekspozycji (wskazane jest
dołączenie dokumentacji fotograficznej), oczekiwaną powierzchnię wystawienniczą
(min. 1.5m2 - 3 półki w gablocie, maks. 4.5m2 - 3 gabloty), ewentualne potrzeby
techniczne (np. wzmocnione gabloty ze względu na wielkość i wagę eksponatów
itp.).
5. organizator konkursu w przypadku dużej ilości zgłoszeń zastrzega sobie prawo
do wyboru ekspozycji na podstawie dostarczonych przez zgłaszających materiałów.
O zakwalifikowaniu lub nie zakwalifikowaniu ekspozycji na wystawę organizator
konkursu powiadomi zgłaszających w terminie do 15 czerwca 2018 r.
6. montaż zakwalifikowanych na wystawę ekspozycji powinien być zakończony w dniu
13 lipca 2018 r. najpóźniej do godziny 14.00.
7. o przyznaniu nagród decyduje powołana przez organizatora niezależna komisja
składająca się z kolekcjonerów i pracowników naukowych.
8. miejsca I – III przyznawane są w kategoriach: Minerały Polski, Minerały świata,
Kolekcja tematyczna.
9. w trakcie oceny wystawy komisja przyznaje punkty. Na ocenę wystawy składają się:
jakość i dobór okazów - (maksymalnie 4 punkty), opracowanie merytoryczne
- (maksymalnie 3 punkty), oprawa graficzna i plastyczna - (maksymalnie 3 punkty).
Do zdobycia I miejsca niezbędne jest uzyskanie 10 punktów, II miejsca 9 punktów,
III miejsca 8 punktów.
10. ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w sobotę, 14 lipca 2018 r.
na scenie głównej LLA (rynek miejski w Lwówku Śląskim) ok. godziny 19.00.
11. organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wykonywania dokumentacji
fotograficznej wystaw i wykorzystania uzyskanych materiałów w publikacjach,
wydawnictwach, prezentacjach reklamowych i wszelkich działaniach promocyjnych.
Informacje dotyczące konkursu:
Biuro Organizacyjne Lwóweckiego Lata Agatowego
Lwówecki Ośrodek Kultury
59-600 Lwówek Śląski
ul. Przyjaciół Żołnierza 5 tel. 075/ 782 45 32, 608 032 317
e-mail: lok-dyrektor@lwowekslaski.pl

