
 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 

KONKURS PLASTYCZNY 

„Tuchów 670 lat” 



 

Regulamin Konkursu Plastycznego  

"TUCHÓW 670 LAT" 

 

§ 1 

Organizatorem konkursu jest Burmistrz Tuchowa, Rada Miejska w Tuchowie i 

Komitet Obchodów 670-lecia Tuchowa, z siedzibą Dom Kultury 33 170 Tuchów ul. 

Chopina 10 zwany dalej Organizatorem. 

Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków wyrażonych 

w niniejszym regulaminie 

 

§ 2 

Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowanie 

swojego talentu oraz pozyskanie materiału do przygotowania albumu 

poświęconego miastu i okolicy. 

 

§ 3 

Temat 

„Tuchów 670 lat – przyroda, architektura, człowiek” 

 

§ 4 

Uczestnicy 

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół: podstawowych, gimnazjów 

oraz szkół ponadgimnazjalnych (podopieczni świetlic środowiskowych, ognisk 

wychowawczych i innych organizacji prowadzących pracę środowiskową na rzecz 

dzieci i młodzieży). 

 

§ 5 

Kategorie wiekowe 

Kat 1 - klasy I – III szkoły podstawowej 

Kat 2 - klasy IV – VI – szkoły podstawowej 

Kat 3 - gimnazjum 

Kat 4 - szkoły ponadgimnazjalne 

 

 

 



§ 6 

Technika i format prac 

� technika dowolna: ołówek, kredki, węgiel, pastele (zabezpieczone fiksatywą), 

farby (akwarela, akryl, gwasz, tempera, olej), techniki graficzne (bez grafiki 

komputerowej). 

� format prac: A–3 lub A–4 

 

UWAGA!!! 

Proszę zadbać o właściwy transport prac! Prace zrolowane, złożone, pogniecione 

nie będą przyjmowane. Nie przyjmujemy prac trójwymiarowych. 

 

§ 7 

Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnicy konkursu wykonują jedną z prac w formacie A4 lub A3 wybranymi przez 

siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, 

grafika itp.). Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko i wiek autora, 

tytuł pracy, adres i telefon placówki. Nie przyjmujemy prac zbiorowych. Konkurs nie 

obejmuje prac przestrzennych. 

2. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw do nich, na 

rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. 

o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do 

publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz 

w Internecie.  

3. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia 

zwycięzcy i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik 

i reprezentowana przez niego instytucja wyrażają zgodę na opublikowanie jego 

nazwiska na stronach albumu wydanego przez Organizatora , oraz na portalu 

internetowym organizatora. 

 

§ 8 

Termin i warunki dostarczania prac 

1. Prace dostarczyć na adres siedziby Organizatora,  w terminie do 15 marca 2010 r. 

na adres: Dom Kultury 33 170 Tychów , ul. Chopina 10 (z dopiskiem „Konkurs 

plastyczny”) 

2. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. 

3. Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane. 

 



§ 9 

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja 

Konkursowa, zwana dalej Komisją. 

2. Komisję powołuje Organizator. 

3. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez 

Komisję. 

4. Spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja wybierze minimum trzy (w każdej 

kategorii) przyznając nagrody. 

5. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 

6. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród telefonicznie oraz 

przez stronę internetową 

8. Autorzy zwycięskich prac otrzymają indywidualne nagrody rzeczowe. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowanie dodatkowych nagród 

specjalnych. 

10. Otwarcie wystawy i wręczenie nagród odbędzie się 26 marca 2010 roku. 

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. 


