
REGULAMIN Łapy, 25.07.2018

1. Organizatorem 2. Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Rzeka – dziedzictwo 

natury, kultury i tradycji” jest Dom Kultury w Łapach.

2. Cele konkursu:

Pobudzanie kreatywności i wrażliwości twórczej dzieci i młodzieży.

Poszerzanie wiedzy na temat otaczającego nas krajobrazu naturalnego – rzeki – jako

obrazu tworzonego przez działalność pokoleń.

Kształtowanie świadomości ekologicznej, kulturalnej, historycznej oraz przynależności do

tradycji regionu.

3. Temat konkursu:

Tematem konkursu są polskie rzeki – naturalne i historyczno - kulturowe dziedzictwo.

Zachęcamy do przedstawienia piękna i majestatu rzek w różnych porach roku, ukazania

jej form i zjawisk. Ukazanie różnych historii i tradycji przynależnych do danych regionów.

4. Warunki konkursu:

Uczestnicy konkursu: dzieci i młodzież w wieku 7 – 19 lat. Uczniowie wszystkich typów

szkół  (  z  wyjątkiem uczniów szkół  plastycznych),  podopieczni  placówek  wychowania

pozaszkolnego, klubów, świetlic, domów kultury.

Prace oceniane będą w kategoriach: 7 – 10 lat, 11 – 13 lat, 14 – 16 lat, 17 – 19 lat.

Charakter konkursu indywidualny – prace grupowe nie będą oceniane.

Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.

Technika  wykonania  prac  –  malarstwo  ,  pastel  i  inne  płaskie  techniki  barwne  (  z

wyjątkiem  technik  wykorzystujących  materiały  sypkie  i  nietrwałe,  np.  kasze,  ryż,

plastelina, bibuła i elementy roślinne).

Format prac – A3 ( 297mm x 420 mm ) i A2 ( 420mm x 594mm ) , nie oprawione.

Każda praca powinna być opatrzona na odwrocie czytelnie wypełnioną metryczką- kartą

zgłoszenia  zawierającą:  imię  i  nazwisko  autora,  wiek,  telefon  i  e-mail  instytucji

patronującej, imię i nazwisko opiekuna artystycznego.

Regulamin,  wzór  metryczki-  karty  zgłoszenia  do  pobrania  na  stronie  internetowej:

http://dklapy.pl/rzeka
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Prace konkursowe należy przesłać na adres organizatora konkursu:

Dom Kultury w Łapach, 18 – 100 Łapy, ul. Nowy Rynek 15 , tel. 857 152 300, 

e-mail kultura@dklapy.pl.

Termin nadsyłania prac – 19 listopada 2018 r. - decyduje data stempla pocztowego.

5. Uwagi końcowe:

Prace niezgodne z regulaminem lub zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania,

nie będą brane pod uwagę.

Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora. Nie zwracamy prac laureatom

konkursu (nagrody, wyróżnienia, kwalifikacje do wystawy).

Organizator  zastrzega  sobie  prawo  wykonywania  dokumentacji  w  formie  katalogów,

fotografii  i  biuletynów  oraz  publikacji  nadesłanych  prac  w  mediach  bez  uiszczania

honorariów.

Pozostałe prace mogą być odebrane do końca grudnia 2018 r.

Wyniki  konkursu  zamieszczone  zostaną  do  dnia  26  listopada  2018  r.  na  stronie

internetowej Domu Kultury w Łapach: http://dklapy.pl/rzeka

Podsumowanie konkursu połączone z wernisażem prac zakwalifikowanych do wystawy

pokonkursowej odbędzie się dnia 9 grudnia 2018 r.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody

na  przetwarzanie  danych  osobowych  uczestnika  przez  organizatorów  w  zakresie

niezbędnym  do  przeprowadzenia  i  promocji  konkursu.  Administratorem  danych

osobowych jest Dom Kultury w Łapach. Więcej o polityce prywatności przeczytasz na

stronie: https://dklapy.pl/polityka/.

Dodatkowych informacji  udziela  koordynator  konkursu Ewa Stranc,  tel.  504 229 461,

e-mail: plastyka@dklapy.pl.
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