
                                           REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

OPATÓW TWOIMI OCZAMI 
Organizator: Urząd Miasta i Gminy w Opatowie 

                        Opatowski Ośrodek Kultury 

Cel konkursu: Celem konkursu jest promocja miasta Opatowa poprzez sztukę. 

Uczestnicy konkursu: 

1. Konkurs jest imprezą otwartą, w której mogą brać udział dzieci, młodzież i osoby 

dorosłe chcące w plastyczny sposób przedstawić Opatów i jego zabytki. 

2. Prace zgłoszone do konkursu będą oceniane przez Komisję Artystyczną powołaną  

Przez Organizatora w V kat. wiekowych: 

- kat. kl. I-III 

- kat. kl. IV-VI 

- kat. gimnazjum 

- kat. szkoły średnie 

- kat. osoby dorosłe 

O ilości nagrodzonych prac decyduje Komisja Artystyczna . 

   Warunki uczestnictwa w konkursie: 

1. Każda zgłoszona do konkursu praca powinna posiadać wydrukowaną metryczkę 

informacyjną zawierającą następujące dane uczestnika konkursu: imię i nazwisko 

autora pracy, wiek , nazwę instytucji patronującej, numer telefonu kontaktowego 

(metryczka powinna być zamieszczona na odwrocie pracy). 

2. Format zgłoszonej do konkursu pracy dowolny, technika oraz ilość prac dowolna. 

3. Prace należy dostarczyć do Organizatora na adres: Opatowski Ośrodek Kultury, 

ul. Partyzantów 13 B, 27-500 Opatów osobiście lub pocztą w nieprzekraczalnym 

terminie do 30 sierpnia 2019 r.  

4. Prace powinny być dostarczone w opakowaniu wykluczającym zniszczenie, gdyż 

Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas 

transportu. 

5. Ostateczny termin składania prac upływa dn.  30 sierpnia br. 

6. Organizator powiadomi telefonicznie uczestników konkursu o wynikach konkursu  

 oraz terminie otwarcia wystawy i wręczenia nagród laureatom konkursu. 

7. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia pracy do konkursu 

załącznik nr 1  oraz podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych załącznik 

nr 2 . 

8. Praca zgłoszona do konkursu powinna być autorska i nie naruszać jakichkolwiek praw 

autorskich osób trzecich. 

9. Konkurs plastyczny dotyczy także grafiki komputerowej, pracę należy dostarczyć               

na płycie CD w formacie jpg , png i w wersji coorel .       

Zasady organizacyjne: 

1. Wyniki konkursu ogłoszone będą w Radiu Opatów – 93,70 FM  

        2. Prace zgłoszone do konkursu prezentowane będą na wystawie pokonkursowej  



w Opatowskim Ośrodku Kultury przez dwa tygodnie, po upływie terminu wystawy 

autor może odebrać swoją pracę . 

1. O podziale nagród decyduje Komisja Artystyczna. 

2. Prace konkursowe, które nie zostaną odebrane po zakończeniu wystawy  przechodzą na 

własność Organizatora. 

3. Dla laureatów konkursu Organizator przewiduje dyplomy i nagrody rzeczowe.  

4. Zgłoszenie pracy do konkursu plastycznego wraz z załącznikami regulaminu jest   

równoznaczne z akceptacją regulaminu Organizatora oraz z przekazaniem praw 

autorskich do pracy konkursowej w zakresie wykorzystywania jej przez Organizatora           

w celach reklamowych, publikacji oraz jej  zwielokrotnienia. 

 

 


