
                                                                      

 

Obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi i Zdrowia 2023 r. 

20 kwietnia 2023 r. 

KONKURS PLASTYCZNY 

 

 

REGULAMIN  

1. ORGANIZATOR: : Miejski Ośrodek Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku  oraz Powiatowa Stacja 

Sanitarno-Epidemiologiczna w Przeworsku. 

2. DATA I MIEJSCE KONKURSU: 

Ogłoszenie wyników konkurs plastycznego odbędzie się 20.04.2023 r. podczas obchodów 

Międzynarodowego Dnia Ziemi i Zdrowia w Miejskim Ośrodku Kultury w Przeworsku, ul. Jagiellońska 

10a 37-200 Przeworsk 

 

3. CEL I ZAKRES TEMATYCZNY. 

Celem konkursu jest edukacja, ochrona środowiska i zdrowia poprzez przygotowanie prac plastycznych 

promujących: ochronę gatunków zagrożonych, ochronę środowiska oraz ochronę zdrowia ludzkiego. 

Tematyka powinna odnosić się do tegorocznego hasła Światowego Dnia Ziemi – „Zainwestuj w naszą 

planetę” oraz Światowego Dnia Zdrowia – „Zdrowie dla wszystkich”.  

 

4. ZASIĘG KONKURSU. 

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży, z terenu powiatu przeworskiego w czterech kategoriach 

wiekowych: 

I - dzieci przedszkolne oraz uczniowie klas I-II szkoły podstawowej 

II - uczniowie szkół podstawowych - klasy III-V 

III - uczniowie szkół podstawowych - klasy VI-VIII 

IV - uczniowie szkół ponadpodstawowych. 

5. ZASADY UDZIAŁU I PRZEPROWADZANIA KONKURSU. 

 



Nadesłanie drogą pocztową na adres Miejski Ośrodek Kultury ul. Jagiellońska 10a 37-200 Przeworsk 

lub osobiste dostarczenie jednej (jednego autora) pracy plastycznej: 

- wykonanej w formie plakatowej lub komiksowej, 

- w formacie A4 (dotyczy jedynie I kategorii wiekowej), A3 (obowiązuje kat. II-IV),  

- nie ocenianej w innych konkursach, 

- tematycznie związanej z obchodami Światowego Dnia Zdrowia i Ziemi 2023 r., 

- praca na odwrocie powinna zawierać etykietę wg Załącznika Nr 1 – „Opis pracy”, 

- każdy uczestnik musi posiadać pełne prawa autorskie do przygotowanej pracy,  

- przesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie 

go na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, 

bezterminową prezentację na stronie www.mok.przeworsk.um.gov.pl, w portalu społecznościowym 

facebook, rozpowszechnianie prac, wprowadzanie do pamięci komputera, prezentowanie plakatów na 

wystawach stanowiących kontynuację konkursu, 

- prace nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi.  

O wynikach konkursu organizator powiadomi na stronie internetowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

www.mok.przeworsk.um.gov.pl  a laureatów także drogą elektroniczną lub telefonicznie.  

Do konkursu zostaną dopuszczone wyłącznie prace, które są zgodne z regulaminem. 

5. PRACE NALEŻY NADSYŁAĆ LUB DOSTARCZYĆ DO 7 kwietnia 2023 r. (decyduje data wpływu) 

na adres: 

 

Miejski Ośrodek Kultury im. Oskara Kolberga  

ul. Jagiellońska 10 a, 37 – 200 Przeworsk  

z opisem „KONKURS PLASTYCZNY – MIEDZYNARODOWY DZIEŃ ZIEMI I ZDROWIA 2023” 

 

6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WRĘCZENIE NAGRÓD  

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 20 kwietnia 2023 r. podczas obchodów 

Międzynarodowego Dnia Ziemi i Zdrowia 2023 r. w Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury w Przeworsku 

podczas otwarcia wystawy pokonkursowej. Podczas wystawy pokonkursowej będzie można zobaczyć 

tylko prace wybrane przez organizatora. 

 

7. DODATKOWE INFORMACJE 

  

Informację uzyskać można pod numerem telefonu (16) 648 79 11 wew. 21 / p. Janusz Olech - MOK/ 

lub (16) 648 79 01 wew. 14 /p. Justyna Kałamarz – PSSE Przeworsk/ 

 


