
REGULAMIN 

(aktualizacja 17.06.2020 r.)  

KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„WIELISZEWSKI LANDSZAFT” 
 

Na prośbę zainteresowanych udziałem w Konkursie, Organizator podjął 

decyzje o jego wydłużeniu na okres wakacji, co równoznaczne jest z ze zmianą 

terminu dostarczenia prac (wraz z kartą zgłoszenia). Nowy termin to 31 sierpnia 

2020 r. godz. 16.00. 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Kultury w Wieliszewie.  

2. Adres Organizatora: Gminne Centrum Kultury – Łajski, ul. Stanisława Moniuszki 

2, 05-119 Legionowo, e-mail: kultura@wieliszew.pl 

3. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu           

oraz wprowadzenia zmian w jego treści, jednocześnie ogłaszając je do publicznej 

wiadomości. Aktualność regulaminu można sprawdzić na stronie internetowej: 

www.ok.wieliszew.pl. 

 

CELE KONKURSU I WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Celem konkursu jest: promocja walorów krajobrazowych – przyrody, 

architektury i otoczenia Gminy Wieliszew, wzmacnianie patriotyzmu lokalnego, 

pobudzanie wyobraźni i rozwijanie zdolności plastycznych dzieci, młodzieży                  

i dorosłych, popularyzacja nowych form upowszechniania kultury.  

2. Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu Gminy 

Wieliszew. 

3. Tematem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej (płaszczyznowej                    

lub przestrzennej) prezentującej krajobraz Gminy Wieliszew, jej przyrodę, 

architekturę i otoczenie. 

4. Pracy plastycznej powinna towarzyszyć fotografia (niekoniecznie własnego 

autorstwa – nie podlega ona ocenie konkursowej) przedstawiająca prezentowany 

w pracy temat. 



5. Prace można wykonać dowolną techniką plastyczną w formacie umożliwiającym 

prezentację w ramach galerii przechodniej Gminnego Centrum Kultury                 

w Łajskach (w przypadku form płaszczyznowych maksymalny format to 100 x 70 

cm, Organizator dopuszcza odstępstwa od tego zalecenia). 

6. Praca musi być samodzielnie wykonaną pracą własną uczestnika konkursu. 

7. Praca konkursowa powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem autora.              

Do pracy (lub na jej odwrocie) należy dołączyć dane kontaktowe autora – 

uczestnika konkursu (nr tel. i adres e-mail) oraz podać kat. wiekową (liczą się 

ukończone lata). 

8. Warunkiem udziału w konkursie jest zgodne z terminem dostarczenie (pocztą lub 

osobiście – po uprzednim umówieniu tel.) do siedziby Organizatora pracy i 

fotografii wraz z wypełnioną Kartą Zgłoszenia. 

Adres Organizatora: Ośrodek Kultury w Wieliszewie, Gminne Centrum Kultury – 

Łajski, ul. Stanisława Moniuszki 2, 05-119 Legionowo. 

Termin dostarczenia prac: 31 sierpnia 2020 r., godz. 16.00.  

9. Konkurs jest organizowany w czterech kategoriach wiekowych: 

  I kat. wiekowa – 7-10 lat  

  II kat. wiekowa – 11-14 

  III kat. wiekowa – 15-18 

IV kat. wiekowa – dorośli 

10.  Wyniki konkursu zostaną opublikowane najpóźniej do 14 września 2020 roku             

na stronie internetowej www.ok.wieliszew.pl 

11.  W zależności od wytycznych dot. sytuacji epidemiologicznej obowiązujących              

w terminie ogłoszenia wyników, Organizator zaprezentuje prace konkursowe               

w formie wystawy w galerii przechodniej Gminnego Centrum Kultury w Łajskach 

lub/oraz w formie galerii internetowej, opublikowanej na stronie internetowej             

oraz w portalu facebook Ośrodka Kultury w Wieliszewie. 

12. Udział w Konkursie i dostarczenie prac Organizatorowi jest jednocześnie zgodą 

ich autorów na publikację podpisanych imieniem i nazwiskiem prac zarówno w 

przestrzeni GCK w Łajskach jak i w Internecie oraz na łamach Gazety 

Wieliszewskiej oraz innych współpracujących mediów. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

http://www.ok.wieliszew.pl/


1. Oceny prac konkursowych dokona Jury powołane przez Organizatora. Decyzja 

Jury jest ostateczna. 

2. Kryteria oceny: samodzielność wykonania, zgodność wykonanej pracy z tematem 

konkursu, dobór i oryginalność przedstawianego tematu, walory techniczne                   

i artystyczne pracy. 

3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia. 

4. W przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności Organizator zastrzega sobie 

prawo do zmian w regulaminie. 

5. Regulamin oraz Kartę Zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej: 

www.ok.wieliszew.pl. 


