
 

 

 
 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  
 

„Życie na wsi” 

 

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury Powiatu Słupskiego, 
 ul. J. Korczaka 1 , 76-231 Damnica. 

2. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „V Festiwal Zespołów 
Folklorystycznych Ziemia Słupska”, dofinansowanego ze środków Narodowego 
Centrum Kultury w ramach programu „EtnoPolska. Edycja 2022”.  

3. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 13 czerwca 2022 roku o 
godzinie 15:00. 

4. Tematem prac konkursowych jest: „Życie na wsi– widziane z dwóch 
perspektyw: osoby dorosłej i dziecka 

5. Cele konkursu: 

1. Zainteresowanie uczestników pięknem zwyczajów dawnej wsi. 
2. Rozwijanie kreatywności i pobudzenie wrażliwości plastycznej u dzieci, 

młodzieży i dorosłych. 
3. Stworzenie przestrzeni do zacieśniania więzi międzypokoleniowej. 

 
       6.  Warunki uczestnictwa w konkursie: 
 

1. Konkurs kierowany jest do rodzin z dziećmi (maksymalnie 15 lat) z powiatu 
słupskiego i miasta Słupska.  

2. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach:  
Kategoria I – rysunek wykonany kredkami lub węglem,  
Kategoria II – malunek wykonany farbami.  

3. Pracę konkursową należy przesłać lub złożyć na adres: Centrum Kultury Powiatu 
Słupskiego, ul. Korczaka 1, 76-231 Damnica, do dnia 13 czerwca 2022 r. do 
godziny 15:00 wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych.  

4. Prace zgłoszone do konkursu muszą być pracami własnymi (autorskimi), 
wykonanymi kredkami lub farbami. Rodzaj farb i kredek jest dowolny. 
Maksymalny format prac to A3. 

5. Każda z rodzin może zgłosić tylko jedną pracę. 



 

6. Każda zgłoszona praca na konkurs powinna być opatrzona tytułem oraz danymi 
twórców : imię i nazwisko, adres domowy, numer telefonu i adres  
e-mail (metka dołączona do regulaminu). Dane te będą służyć do kontaktu 
organizatora z uczestnikami konkursu. Prace anonimowe nie będą 
zakwalifikowane do konkursu. 

7. Dane osobowe uczestników konkursu pozyskiwane są wyłącznie do celów 
przeprowadzenia konkursu. 

8. Naruszenie któregokolwiek z warunków zawartych w regulaminie będzie 
jednoznaczne z niezakwalifikowaniem pracy do konkursu. 

 7.  Wyniki konkursu i nagrody: 

1. Jury powołane przez organizatorów wyłoni laureatów konkursu. 
2. Przy ocenie prac brane będą pod uwagę: zgodność z tematyką, estetyka pracy, 

walory artystyczne oraz oryginalność. 
3. Lista laureatów konkursu pojawi się na stronie internetowej oraz FB Centrum 

Kultury Powiatu Słupskiego- 20 czerwca 2022 r. 
4. Zwycięskie prace konkursowe będą wyeksponowane na wystawie pokonkursowej 

zorganizowanej podczas V Festiwalu Zespołów Folklorystycznych „Ziemia Słupska” 
dnia 25 czerwca 2022 r. przy pałacu w Damnicy. Tego dnia zostaną wręczone 
nagrody dla laureatów konkursu. 

5. Nagrody w konkursie będą mieć charakter rzeczowy i zostaną przyznawane za 
miejsca 1 – 3 w każdej kategorii.  

6. Jury ma prawo do przyznania dodatkowych nagród,  
i do nieprzyznania nagród laureatom poszczególnych miejsc.  

7. Decyzja jury co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest 
ostateczna. 

8. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich 
równowartość pieniężną. 

9. Nagrody nieodebrane we wskazanym dniu, tj. 25.06.2022 r., będą możliwe do 
odbioru w siedzibie organizatora do dnia 15.07.2022 r.  

10. W przypadku nieodebrania nagrody w ww. terminie nagroda przepada.   
 

 8. Postanowienia końcowe: 

1. Przekazanie pracy konkursowej jest jednoznaczne z akceptacją postanowień 
zawartych w niniejszym regulaminie. 

2. Nagrodzone i wyróżnione prace przechodzą na własność organizatora. Pozostałe 
prace organizator zobowiązuje się przechowywać przez 14 dni od ogłoszenia 
wyników konkursu. Jeżeli do tego czasu autorzy ich nie odbiorą, zostaną one 
zniszczone. 

3. Przekazanie pracy konkursowej oznacza zgodę na publikowanie jej na stronach 
internetowych organizatorów oraz w innych publikatorach. 



 

4. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronach internetowych 
organizatorów: www.kultura.powiatslupsk.pl.  

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do: 
a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku istotnych zdarzeń 
mających wpływ na organizowany konkurs; 
b) odstąpienia od organizowania konkursu z ważnych przyczyn po stronie    
organizatorów; 
c) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kultura.powiatslupsk.pl./

