
           
 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 
„BOHATEROWIE NIEPODLEGŁEJ ZWIĄZANI Z ALWERNIĄ” 

 

 
 

§ 1 
 

Organizatorem konkursu plastycznego pt. „BOHATEROWIE NIEPODLEGŁEJ ZWIĄZANI Z ALWERNIĄ”, jest Samorządowy 
Ośrodek Kultury w Alwerni. 

§ 2 
 

Konkurs jest organizowany z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. 
 
Cele konkursu: 

− Kultywowanie pamięci o postaciach związanych z  gminą Alwernia – osób żyjących w trudnych okresach historycznych, 
kiedy naród polski dążył do wolności.  

− Kształtowanie tożsamości regionalnej i pobudzenie zainteresowania własnym środowiskiem. 

− Ukazanie wartości tkwiących w najbliższym otoczeniu. 

− Przybliżenie lokalnej historii, dziedzictwa narodowego i kulturowego. 

− Ożywienie świadomości i postawy patriotycznej w mieszkańcach naszej gminy. 

− Rozwijanie możliwości twórczych dzieci oraz umiejętności wypowiadania się poprzez działanie plastyczne. 

− Pobudzenie wyobraźni plastycznej, kreatywności i umożliwienie prezentacji prac na szerokim forum. 

− Poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych. 
 

§ 3 
Temat konkursu: 
„BOHATEROWIE NIEPODLEGŁEJ ZWIĄZANI Z ALWERNIĄ” 
- interpretacja tematu jest dowolna i zależna od osoby wykonującej pracę. 
 

§ 4 
 

W konkursie mogą uczestniczyć osoby z terenu gminy Alwernia w następujących kategoriach wiekowych: 
I. Dzieci urodzone w 2009 r. i później. 
II. Dzieci i młodzież urodzeni w latach 2005 – 2008. 

III. Młodzież urodzona  w latach 2001 – 2004. 
IV. Młodzież urodzona w latach 1993 – 2000. 
V. Dorośli urodzeni przed rokiem 1993. 

 
§ 5 

Warunki uczestnictwa: 
1. Uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę, wybraną przez siebie techniką plastyczną lub grafiką komputerową (bez 
używania tekstu w grafice) w formacie A3 (bez obramowania). 
2. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać: imię, nazwisko i wiek autora, tytuł pracy, telefon kontaktowy i dane placówki 
zgłaszającej prace w przypadku dzieci i młodzieży szkolnej  (szkoły, świetlicy, innej organizacji). 
 

§ 6 
Terminy: 
1. Ogłoszenie konkursu plastycznego: 4 października 2018r., 
2. Prace należy zgłaszać do 23 listopada 2018 r. w Samorządowym Ośrodku Kultury w Alwerni, Rynek 3. 
3. Prace konkursowe oceni Jury powołane przez Organizatora. 
4. O werdykcie Jury laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo do dnia 24 listopada 2018r.  
5. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas Jarmarku Świątecznego w dniu 16 grudnia 2018r. w remizie OSP 
Alwernia. 
6. Wystawa pokonkursowa będzie prezentowana od 3 grudnia 2018r. w Galerii „A” im. Jana Chrząszcza Samorządowego 
Ośrodka Kultury w Alwerni. 



 
§ 7 

1. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy  
i przyznania nagrody.  Udziału w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 
podopiecznego dla potrzeb niezbędnych dla realizacji Konkursu, zgodnie z ustawa  
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z pózn. zm.) 
 
2. Zgłoszenie pracy do konkursu jest związane z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich praw majątkowych do pracy na rzecz 
Organizatora, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 
90, poz. 631, z pózn. zm.), oraz zgody na publikacje w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora, oraz 
w Internecie. 
Udział w konkursie oznacza zgodę jego uczestnika na warunki określone w niniejszym Regulaminie. 


