
REGULAMIN 

RODZINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. 

„Kościół w Nakle Śląskim – PIĘKNO ARCHITEKTURY I DETALI” 

Postanowienia ogólne. 

Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Świerklańcu z siedzibą w Nakle 

Śląskim. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie „Kościół w Nakle 

Śląskim – PIĘKNO ARCHITEKTURY I DETALI”, zwanym dalej w treści regulaminu 

„konkursem”. Złożenie do organizatora prac konkursowych jest jednoznaczne z akceptacją 

i wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego regulaminu. Inspiracją do ogłoszenia 

konkursu jest    JUBILEUSZ 125-lecia kościoła parafialnego w Nakle Śląskim. 

1. Cele konkursu. 

– rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia dzieci, młodzieży oraz dorosłych 

– rozwijanie umiejętności plastycznych 

– zwrócenie uwagi na piękno architektury i detali architektonicznych najbliższych zabytków.  

2. Temat konkursu 

Zadaniem uczestnika biorącego udział w konkursie jest wykonanie pracy z wizerunkiem 

całego kościoła, elementami z wnętrza lub detalami architektonicznymi, wykorzystując 

dowolną technikę plastyczną – płaską: rysunek, malarstwo, wycinanka, wydzieranka, kolaż, 

mozaika lub inne techniki łączone. 

3. Zasady uczestnictwa 

– konkurs ma charakter otwarty i organizowany jest  jako „rodzinny” 

– format pracy: 50x70 cm 

– prace należy składać do 31 maja 2019 r. w siedzibie GOKu. 

– prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane 

autorom 

– do każdej pracy powinna być dołączona karta zgłoszeniowa zawierająca dane uczestnika, 

zgody na przetwarzanie danych (na potrzeby konkursu) oraz informacja o prawach 

autorskich podpisane przez osoby pełnoletnie, 

– konkurs zostanie przeprowadzony w jednej kategorii – jako rodzinny, 

– każda rodzina, może złożyć tylko jedną pracę. 

 



4. Ocena prac konkursowych 

O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu komisja konkursowa. 

Kryteria oceny prac: 

– zgodność  pracy z tematem 

– oryginalność techniki 

– estetyka pracy – jakość wykonania 

5. Nagrody dla laureatów 

Zostanie przyznane I, II i III miejsce. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród – 

wyróżnień. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz Dyplomy. Ogłoszenie wyników 

i rozdanie nagród nastąpi w dniach 15-16 czerwca 2019 r. Wszystkie prace będą 

prezentowane na wystawie pokonkursowej podczas V Dni Gminy Świerklaniec 

organizowanych w Nakle Śl. Prace laureatów zostaną przedstawione na profilu FB oraz 

stronie internetowej organizatora www.domkulturyswierklaniec.naszgok.pl 

6. Postanowienia końcowe 

Uczestnikami konkursu nie mogą być osoby spokrewnione z członkami komisji 

konkursowej.  

Dokumentacja związana z przeprowadzonym konkursem będzie przechowywana w 

archiwum GOK. 

Nie ma możliwości odwołania od decyzji komisji konkursowej. 

http://www.domkulturyswierklaniec.naszgok.pl/

