
REGULAMIN 
POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 
 
PIĘKNO MOJEGO MIEJSCA  ZAMIESZKANIA  
Pod kolorowym niebem… 

 
 
Konkurs adresowany do dzieci i młodzieży z Łęcznej i powiatu łęczyńskiego 
 - wiek uczestników od 7 do 20 lat 
organizatorzy: 
Starostwo Powiatowe w Łęcznej 
Centrum Kultury w Łęcznej  
cele konkursu: 

 rozbudzanie i zgłębianie poczucia tożsamości regionalnej, 

 pobudzenie wrażliwości na otaczające piękno, 

 ożywienie aktywności twórczej oraz zachęta do plastycznej wypowiedzi przy zastosowaniu 
wszystkich możliwych środków wyrazu - technika prac: dowolna, 

 możliwości udziału w konfrontacji osiągnięć w dziedzinie plastyki i wymiana doświadczeń 
artystycznych uczestników konkursu,  

zasady uczestnictwa: 

 hasło konkursu: PIĘKNO MOJEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA  

 temat konkursu: „Pod kolorowym niebem…” 
liczba i rozmiar prac: 1 praca jednego autora o wymiarach nie większych niż A3 
(29x42cm)  

 opis prac na odwrocie: imię, nazwisko, wiek, adres autora, adres placówki i nazwisko 
instruktora w przypadku zgłoszenia prac przez instytucję (dom kultury, szkoła, klub itp.), 

 miejsce składania prac: CENTRUM KULTURY W ŁĘCZNEJ UL.  OBROŃCÓW POKOJU 1,  
21-010 ŁĘCZNA z załączoną kartą zgłoszenia, 

organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne zaginięcie lub uszkodzenie 
przesyłek  
ocena prac: 

 Komisja konkursowa powołana przez organizatora  zdecyduje o: zakwalifikowaniu prac do 
konkursu i przyznaniu nagród, 

 Komisja dokona oceny prac w czterech grupach wiekowych: dzieci szkół podstawowych - 
do 8 lat, do 10 lat i od 11 lat oraz młodzież szkół ponadpodstawowych, 

 decyzje Komisji konkursowej są ostateczne, 
terminarz: 

 nadsyłanie prac (decyduje data stempla pocztowego): 15 października 2020 r., 

 imienna lista laureatów konkursu wraz z internetową galerią nagrodzonych prac będzie 
dostępna na stronie internetowej Centrum Kultury w Łęcznej www.ck.leczna.pl : 
29.10.2020 r.  

 odbiór nagród i dyplomów w Centrum Kultury w Łęcznej, ul. Obrońców Pokoju 1  
do 15 listopada 2020 r.  

 
 

http://www.ck.leczna.pl/


 
 
 
 
Postanowieni końcowe 
1. Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.  
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo opublikowania zdjęć oraz informacji z przebiegu 
konkursu w mediach (Internet, prasa, prezentacje multimedialne) oraz w publikacjach  
i w wydawnictwach powiatu łęczyńskiego (druk w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym 
nakładzie) oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechnienia.  
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób 
trzecich przez uczestników konkursu.  
4. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, przedłużenia, przerwania lub odwołania 
konkursu bez podania przyczyny.  
5. Ewentualne wątpliwości powstałe przy stosowaniu niniejszego regulaminu rozstrzyga 
Organizator konkursu.  
6. Przystąpienie do konkursu oznacza wyrażenie zgody bez zastrzeżeń na warunki niniejszego 
Regulaminu.  
7. Zgłoszone  prace przechodzą na własność organizatora.  
Informacje o konkursie i jego wynikach dostępne będą na stronie: www.ck.leczna.pl                              
i www.powiatleczynski.pl 
 
 
Nagrody w konkursie finansowane są ze środków Powiatu Łęczyńskiego. 
Konkurs objęty jest Honorowym Patronatem Starosty Łęczyńskiego. 
 
 

ORGANIZATORZY ŻYCZĄ UDANYCH PRAC 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.ck.leczna.pl/
http://www.powiatleczynski.pl/

