
REGIONALNY KONKURS PLASTYCZNY

„POCZTÓWKA DO NIEPODLEGŁOŚCI”

REGULAMIN

§1 Organizator konkursu

1. Organizatorem Konkursu „Pocztówka do niepodległości” jest Fundacja CORDARE z siedzibą

przy ul. Kapitulnej 2, 33-100 Tarnów. 

2.  Konkurs  organizowany  jest  w  ramach  obchodów  100-lecia  odzyskania  przez  Polskę

niepodległości.

§2 Cele konkursu

Celami konkursu są:

1. Popularyzacja wiedzy o odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

2. Kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec Ojczyzny.

3. Kreatywne  uczestnictwo  w  wydarzeniach  związanych  z  obchodami  stulecia

odzyskania  niepodległości  poprzez  łączenie  wiedzy  historycznej  i  wyobraźni

plastycznej.

§3 Założenia organizacyjne

1. W  konkursie  mogą  wziąć  udział  uczniowie  szkół  podstawowych  z  terenu  Gmin

Powiśla  Dąbrowskiego:  Dąbrowa  Tarnowska,  Gręboszów,  Bolesław,  Olesno,

Mędrzechów, Szczucin, Radgoszcz oraz Gminy Żabno.

2. Nagrody zostaną wręczone w następujących kategoriach:

- szkoły podstawowe kl. I - III

- szkoły podstawowe kl. IV – VI

- szkoły podstawowe kl. VII – VIII oraz kl. gimnazjalne.

3. Prace  doręczone  na  konkurs  muszą  być  pracami  własnymi,  niepublikowanymi

wcześniej  oraz  nie  przedstawianymi  na  innych  konkursach.  Nadesłanie  pracy  na

konkurs  jest  jednoznaczne  ze  złożeniem  oświadczenia  o  tych  faktach  (karta

zgłoszenia). 

4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę. 

5. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.
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6. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, farby

plakatowe,  akwarela,  tempera,  pastele  suche,  pastele  olejne,  collage).  Do konkursu

dopuszcza się wyłącznie formy plastyczne płaskie.

7. Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol lub blok techniczny w formacie

A5.

8. Tematyka  prac  powinna  być  ściśle  związana  z  ideą  konkursu,  to  jest

zaprojektowaniem  pocztówki  dotyczącej  upamiętnienia  stulecia  odzyskania  przez

Polskę niepodległości.

9. Pracę należy podpisać na odwrocie wg następującego wzoru: imię i nazwisko autora

pracy, adres, wiek oraz klasa, telefon kontaktowy.

10. Wraz z pracą należy złożyć Oświadczenie, które stanowi załącznik do Regulaminu. 

11. Regulamin  konkursu  jest  dostępny  na  stronie  internetowej  Organizatora

www.cordare.eu 

12. Sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.

§4 Ocena prac konkursowych

1. Prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 28 września r. do godz. 15:00

w  siedzibie  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  im.  Marii  Kozaczkowej  w  Dąbrowie

Tarnowskiej przy ul. Polnej 13 (dotyczy prac  z Gmin Powiatu Dąbrowskiego) oraz w

Gminnym Centrum Kultury w Żabnie  przy ul. Jagiełły 16 (dotyczy prac z Gminy

Żabno)

2. Prace  dostarczone  po  wyznaczonym  terminie  lub  wykonane  niezgodnie  z

Regulaminem nie będą oceniane.

3. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa powołana przez

Organizatora. Kryteria oceny zostaną ustalone w następujący sposób:

- zgodność pracy z tematem 

- jakość wykonania 

- oryginalność i pomysłowość 

- walory artystyczne: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania

- stopień trudności wykonania.

4. Wszystkie  prace  dostarczone  na  konkurs  zostaną  przedstawione  na  wystawie

pokonkursowej.

5. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.
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§5 Ogłoszenie wyników konkursu

1. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 6 listopada 2018 roku, o godz. 10.00 w

Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej przy

ul. Polnej 13. 

§7 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin jest  jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady  

i warunki prowadzenia konkursu.

2. Nadesłanie  prac  na  konkurs  oznacza  akceptację  jego  warunków  wyrażonych  w

niniejszym regulaminie. 

3. W  uzasadnionych  przypadkach  Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  zmian  

w Regulaminie.

4. Uczestnictwo  w  Konkursie  oznacza  przeniesienie  praw  autorskich  do  pracy

konkursowej  na  Organizatora.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  publikacji

wyróżnionych prac. 
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