
KONKURS PLASTYCZNO - FOTOGRAFICZNY

„Niepodległa - taką Cię widzę” 

Regulamin

1. Organizator:  Miejski Ośrodek Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku 

2. Cel i zakres tematyczny.
Konkurs organizowany jest w związku z tegorocznymi obchodami 100 - lecia Niepodległości Polski
Jego celem jest  szeroko rozumiana edukacja patriotyczna dzieci  i  młodzieży  poprzez edukację
artystyczną, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju w związku z 100 rocznicą odzyskania
przez  Polskę  Niepodległości  w  roku  2018  oraz  propagowanie  treści  patriotycznych  poprzez
przygotowanie przez uczestników konkursu prac plastycznych i/lub fotograficznych nawiązujących
i szeroko interpretujących temat konkursu „Niepodległa - taką Cię widzę” 

3. Zasięg konkursu.
 Konkurs skierowany jest do wszystkich autorów, którzy są mieszkańcami powiatu przeworskiego 
w czterech kategoriach wiekowych:

konkurs plastyczny:
I - dzieci przedszkolne oraz uczniowie klas I- II szkoły podstawowej
II - uczniowie z klas III - V szkoły podstawowej, 
III - uczniowie z klas VI- VIII szkoły podstawowej lub gimnazjum
IV – uczniowie szkół ponadpodstawowych

konkurs fotograficzny:
I – uczniowie z klas III - V szkoły podstawowej, 
II - uczniowie z klas VI- VIII szkoły podstawowej lub gimnazjum
III – uczniowie szkół ponadpodstawowych
IV – dorośli 

4. Zasady udziału i przeprowadzania konkursu.
- nadesłanie drogą pocztową lub osobiste dostarczenie jednej pracy plastycznej i/lub fotograficznej
/1 osoba może zgłosić 1 pracę plastyczną i/lub 1 pracę fotograficzną/,
- praca plastyczna powinna być wykonana w dowolnej technice plastycznej w formacie A3 i nie być
wcześniej oceniana w innych konkursach.
- wykonana fotografia musi być wydrukowana w formacie min. 13 x18 cm
 - praca na odwrocie powinna zawierać etykietę wg załącznika Nr 1
- każdy uczestnik musi posiadać pełne prawa autorskie do przygotowanej pracy, praca plastyczna
lub fotografia powinny być wykonane samodzielnie 
- 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 FB, 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 26 października 2018 r. (data wpływu) na adres:

Miejski Ośrodek Kultury im. Oskara Kolberga 
ul. Jagiellońska 10 a
37 – 200 Przeworsk 

6. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 10 listopada br. podczas obchodów
100 - lecia Niepodległości Polski w Miejskim Ośrodku Kultury w Przeworsku podczas otwarcia
pokonkursowej wystawy. Laureaci zobowiązani są do osobistego odebrania nagród. 
7. Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu (16) 648 79 11
8. Kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

załącznik Nr 1

„Niepodległa - taką Cię widzę” 

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA PRACY 
PLASTYCZNEJ/ FOTOGRAFICZNEJ

KATEGORIA WIEKOWA 

(I, II, III, IV)

NAZWA I ADRES PLACÓWKI

e-mail, 
nr telefonu

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA/ 
NAUCZYCIELA

ZGODA PRZEDSTAWICIELA 
USTAWOWEGO, W PRZYPADKU OSÓB 
NIEPEŁNOLETNICH

Akceptuję  regulamin  i  zgodnie  z  art.6  ust.1  lit.  a
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27  kwietnia  2016  r.  (Dz.  Urz.  UE  L  119  z
04.05.2016)  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie
moich danych osobowych w celu przeprowadzenia
konkursu oraz dalszego wykorzystania prac.

……………………………………………..
(data, podpis rodziców,

opiekunów prawnych)

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia
o ochronie  danych  osobowych  z  dnia  27 kwietnia
2016  r.  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich
danych  osobowych  wizerunkowych  oraz  mojego
dziecka  do  budowania  pozytywnego  wizerunku
Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach.

…………………………………………….
(data, podpis rodziców,

opiekunów prawnych)

http://www.mok.przeworsk.um.gov.pl/



