
 
 

1

                             
 

Konkurs Plastyczny „SPOTKANIE Z MARTW Ą NATURĄ”   
 

REGULAMIN 
 

1. Organizator: 
 
Wieluński Dom Kultury 
ul. Krakowskie Przedmieście 5 
98 – 300 Wieluń 
tel.  43 843 86 40 ,  kom. : 694 478 978 
www.wdkwielun.pl  

 
2. Terminy:  
 

• Nadsyłanie prac:              do   9.10.2015 r. 
• Rozstrzygnięcie konkursu:   październik 2015 r. 
• Wernisaż i wręczenie nagród:         4.11.2015 r. 

 
3. Kategorie wiekowe: 
 

• Szkoła podstawowa: klasy I– III 
• Szkoła podstawowa: klasy IV – VI 
• Gimnazjum 
• Szkoła ponadgimnazjalna 
• Dorośli  

 
4. Cele konkursu 
 

• zgłębianie tematyki martwej natury   
• popularyzacja działań plastycznych i konfrontacja doświadczeń z zakresu różnych technik 

plastycznych w różnych okresach rozwoju człowieka 
• wspieranie działalności plastycznej środowisk twórczych i umożliwienie zaprezentowania talentów 
• szerzenie idei wychowania przez sztukę i dla sztuki  

 
5. Kryteria oceny: 
 

• zgodność z tematem, 
• interpretacja własna tematu, 
• walory artystyczne, 
• kompozycja, 
• warsztat pracy – swoboda posługiwania się wybranymi technikami. 

 
6. Nagrody: 
 
1. Z każdej kategorii konkursowej zostaną wyłonione trzy pierwsze miejsca (I, II i III), które będą uhonorowane 

nagrodami. 
2. Jury ma prawo do przyznania wyróżnień. 
3. Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna. 
4. Nagrody wręczone będą na uroczystym wernisażu otwierającym wystawę pokonkursową w siedzibie 

Organizatora. Wernisaż odbędzie się 4.11.2015 r. o godz. 16.00.  
5. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu telefonicznie. 
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6. Informacje o wynikach konkursu i nagrodzonych autorach dostępne będą na stronie internetowej Wieluńskiego 
Domu Kultury. 

 
 
7. Warunki uczestnictwa 
 
1. W konkursie mogą brać udział dzieci od I klasy szkoły podstawowej, młodzież oraz dorośli. 
2. Praca konkursowa musi stanowić artystyczną wypowiedź uczestnika na temat konkursu.   
3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę wykonaną wybraną przez siebie techniką plastyczną: ołówek, 

kredki, węgiel, pastele (zabezpieczone fiksatywą), farby (akwarela, akryl, gwasz, tempera, olej), batik, techniki 
graficzne (bez grafiki komputerowej), kolaż, itp. 

4. Nie przyjmujemy prac zbiorowych. 
5. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.  
6. Do pracy (na odwrocie) musi być przyklejona, wypełniona DRUKOWANYMI LITERAMI  karta zgłoszeniowa. 
7. Praca nadesłana na konkurs musi być pracą własną, nigdzie wcześniej nie publikowaną i nie przedstawianą na 

innych konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach. 
 
 
8. Warunki dostarczania prac: 
 

1. Podpisanie przez opiekuna prawnego karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody 
na udział osoby małoletniej w konkursie. 

2. Prace z dopiskiem „Konkurs Plastyczny  SPOTKANIE Z MARTW Ą NATURĄ”  należy przesłać pocztą 
lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 9.10.2015 r.  
           

Wieluński Dom Kultury 
ul. Krakowskie Przedmieście 5 

98 – 300 Wieluń 
        
3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane przez jury.  
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nadsyłanych prac, powstałych w wyniku 

transportu . W związku z tym, zaleca się troskliwe ich opakowanie.  
5. Prace złożone, uszkodzone i pogięte nie będą oceniane. 
6. Materiały przesyłane są na koszt i ryzyko własne uczestnika.  
7. Prace przesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora i nie podlegają zwrotowi. 

 
 
9. Przetwarzanie danych osobowych.  
 

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Wieluński Dom Kultury.  
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia udział w Konkursie. Każdy 

Uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. 
3. Udział w Konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków Regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie 

danych osobowych Uczestnika Konkursu dla potrzeb promocyjnych (zgodnie z ustawą o ochronie danych 
osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz 833 z późn. zm.) i na przeniesienie na Organizatora praw 
majątkowych do dzieł dostarczonych na Konkurs na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art.50 
Ustawy z dn.4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. 
zmianami). 
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KARTA ZGŁOSZENIA 
Konkurs Plastyczny „Spotkanie z martwą naturą” 

 
DANE AUTORA PRACY  
 
 
Imię i nazwisko …………………………………………………….………… 

Wiek …………………………………………………………………………. 

Klasa ………………………………………………………………………….    

Telefon ……………………… 

 
PRACA KONKURSOWA  
 
Tytuł ………………………………………………………………………………………………………….. 

Technika ……………………………………………………………………………………………………… 

OPIEKUN ARTYSTYCZNY ( opcjonalnie) 
 
Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………. 

Telefon ………………………………………       

PLACÓWKA  
 
Nazwa ………………………………………………………………………………………….………………

Adres ………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefon ………………………………. 

 
Podpisanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści 
Regulaminu Konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez 
Organizatora Konkursu.  
 
  
                                                                                        ………………………….…  
                                                                                                         Data i podpis Uczestnika Konkursu 
                                                                                        lub opiekuna prawnego w przypadku Uczestnika małoletniego 


