
 

Załącznik do Uchwały Zarządu  
nr 9/2016 z dnia 13.05.2016 

 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„Kraina pędzlem malowana i ołówkiem szkicowana” 

 

 

I Organizator 

 

1. Organizatorem Konkursu jest: 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny 

ul. Kilińskiego 1 

47-303 Krapkowice 

tel.77 44 67 130/131 

www.annaland.pl 

 

II Cel Konkursu 

1. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac plastycznych przedstawiających 

charakterystyczne miejsca i elementy dla Krainy św. Anny. Ponadto uwrażliwienie 

dzieci i młodzieży na piękno otaczającego nas świata. Rozwijanie w nich umiejętności 

obserwacji, dokumentowania oraz interpretacji, a także kształtowanie świadomości 

kulturowej uczniów. 

 

III Opis przedmiotu Konkursu 

 

1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy autorskiej, w dowolnej technice 

malarskiej, przedstawiającej charakterystyczne miejsca i/lub elementy Krainy 

św. Anny. 

2. Prace należy wykonać samodzielnie na formacie A4. 

3. Każda praca na odwrocie musi być opisana drukowanymi literami (zawierając: imię  

i nazwisko uczestnika, wiek i klasę, nazwę instytucji zgłaszającej, miejsce /element 

przedstawiony w pracy konkursowej oraz tytuł pracy).  

 

 

IV Warunki uczestnictwa 

 

1. Konkurs skierowany jest do instytucji kultury i edukacji z obszaru Krainy św. Anny,  

z  podziałem na dwie kategorie:  

I. uczniowie klas podstawowych; 

II. uczniowie klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

http://www.annaland.pl/


 

2. Prace konkursowe muszą być pracami indywidualnymi, własnymi, wcześniej 

nieopublikowanymi. 

3. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu. 

 

4. Konkurs przebiega dwuetapowo: 

1) Etap I - lokalny: 

5. Jednostki kultury i edukacji (tj. Biblioteki, Domy Kultury, Szkoły itp.) przekazują 

Organizatorowi do kolejnego etapu Konkursu łącznie do 15 prac (niezależnie 

od kategorii). Każdy z uczestników Konkursu może wykonać tylko jedną pracę.  

2) Etap II - regionalny: 

Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora, spośród zgłoszonych prac 

wyłoni laureatów Konkursu. 

6. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

7. Zgłoszone prace nie będą zwracane. 

 

V Termin i miejsce składania  prac konkursowych 

 

1. Prace należy dostarczyć w zbiorczej kopercie osobiście, nadesłać pocztą lub przesyłką 

kurierską (na koszt nadsyłającego) do 29 lipca 2016 roku do godz. 15.00 na adres 

Organizatora (decyduje termin otrzymania przesyłki, a nie data wysyłki). 

2. Instytucje zobowiązane są dostarczyć wypełniony załącznik nr 1 do Regulaminu wraz 

ze zgłoszonymi pracami. 

3. Prace konkursowe złożone lub dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą 

podlegać ocenie. 

 

VI Ogłoszenie wyników Konkursu 

 

1. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej www.annaland.pl.  

2. Instytucje zgłaszające prace, zostaną poinformowane mailowo o wynikach Konkursu. 

 

VII Nagrody 

 

1. Organizator przyzna po trzy, indywidualne nagrody dla laureatów Konkursu w każdej 

z kategorii. Nagrodą będą bony do sklepu z artykułami plastycznymi. 

2. Organizator przyzna dwie nagrody dla Instytucji, z których wyłonieni zostaną laureaci 

pierwszych miejsc z każdej kategorii. Nagrodą będą bony do sklepu z artykułami 

plastycznymi. 

3. Organizator ma prawo wręczenia do dwóch wyróżnień indywidualnych i do dwóch dla 

instytucji. Prace wyróżnione powinny odznaczać się: wysokim poziomem wykonania, 

różnorodnością miejsc i elementów przedstawionych w pracach lub wg uznania 

Komisji Konkursowej.  

http://www.annaland.pl/


 

4. Termin i miejsce wręczenia nagród laureatom Konkursu zostanie podany przez 

Organizatora w terminie późniejszym. 

I. Nagrody Główne: 

1. Karty podarunkowe do sklepu z artykułami plastycznymi o wartościach: 

NAGRODA 

Kategoria I 

Uczniowie Klas 

podstawowych 

Kategoria II 

Uczniowie Klas gimnazjalnych  

i ponadgimnazjalnych 

I miejsce 200 zł 200 zł 

II miejsce 150 zł 150 zł 

III miejsce 100 zł 100 zł 

Nagroda dla Instytucji* 
Karta Podarunkowa o wartości 

500,00 zł do sklepu z artykułami plastycznymi. 

*  Nagroda przyznana jest Instytucji z której wyłoniony zostanie Laureat - I miejsca w danej 

kategorii.  

     2. Indywidualni laureaci Konkursu otrzymają bilety wstępu (dla 1 osoby dorosłej + 1 

dziecko) do Parku Miniatur Olszowa – ufundowanych przez Park Miniatur Olszowa. 

 

II. Wyróżnienia 

NAGRODA 

Kategoria I 

Uczniowie Klas 

podstawowych 

Kategoria II 

Uczniowie Klas gimnazjalnych  

i ponadgimnazjalnych 

do 2 Wyróżnień 

indywidualnych 

2 bilety wstępu do Parku Miniatur w Olszowej  

ufundowanych przez Park Miniatur Olszowa 
(dla 1 osoby dorosłej + 1 dziecko) 

do 2 Wyróżnień  

dla Instytucji 

Karta Podarunkowa o wartości 

100,00 zł do sklepu z artykułami plastycznymi. 

 

 

VIII Komisja Konkursowa 

 

1. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora składa się z trzech osób. 

2. Komisja Konkursowa pracuje nieodpłatnie. 

3. Komisja Konkursowa decyduje o wyłonieniu laureatów Konkursu. 

4. Decyzja Komisji jest ostateczna i niepodważalna. 



 

 

IX Postanowienia końcowe 

 

1. Udział w Konkursie oznacza zgodę na wykorzystanie prac w celach promocyjnych  

i jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac  

w dowolnej formie ich prezentacji służących promocji obszaru Stowarzyszenia Kraina 

św. Anny. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym 

przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonych prac. 

2. Uczestnik Konkursu poprzez przystąpienie do Konkursu akceptuje niniejszy 

Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 

Konkursu, a w przypadku wygranej na umieszczenie danych osobowych na stronie 

internetowej organizatora Konkursu oraz ewentualną publikację wizerunku. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu w przypadku, gdy: nie 

wpłynie żadna praca konkursowa, jeżeli prace konkursowe nie będą spełniały 

warunków Regulaminu lub jeśli poziom artystyczny prac konkursowych będzie 

niezadowalający.  

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie. 

5. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator Konkursu.  

6. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Załącznik Nr 1 do Regulaminy Konkursu plastycznego 

„Kraina pędzlem malowana i ołówkiem szkicowana” 

 

Zestawienie prac konkursowych 

Nazwa Instytucji zgłaszającej prace : ………………………………………………………….. 

Adres: ………………………………………………………………………………………….. 

Osoba do kontaktu: ……………………………………………………………………………. 

Zestawienie prac konkursowych: 

I. Kategoria: uczniowie klas podstawowych: 

Lp. 
Imię i nazwisko 

uczestnika 

Wiek i klasa 

uczestnika 

Miejsce /element 

przedstawiony w pracy 

konkursowej  

Tytuł pracy 

1.     

2.     

3.     

…     

 

II. Kategoria: uczniowie klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych: 

Lp. 
Imię i nazwisko 

uczestnika 

Wiek i klasa 

uczestnika 

Miejsce /element 

przedstawiony w pracy 

konkursowej  

Tytuł pracy 

1.     

2.     

3.     

…     

 

Instytucja zgłaszająca prace do Konkursu oświadcza, że zapoznała się z Regulaminem 

Konkursu i w pełni go akceptuje. Posiada niezbędne zgody Uczestników Konkursu lub w 

przypadku osób niepełnoletnich zgody rodziców. 

 

 
………………………………                          ……………….…………………. 

       (miejscowość i data)                    (podpis wraz z pieczątką) 


