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Regulamin konkursu plastycznego – „Stach Wichura – postać (nie)historyczna”
Postanowienia ogólne:
1. Konkurs organizowany jest przez Centrum Kultury Książ Wlkp.
2. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Książ
Wlkp.
1. Celem Konkursu jest:
• rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży,
• kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych,
• poznawanie i uwrażliwianie dzieci na lokalną historię,
• rozwijanie zainteresowań historycznych,
• popularyzacja wiedzy i świadomości o wydarzeniach związanych z postacią Stacha Wichury, bitwy o
Książ z 1848 r. oraz samą epoką Wiosny Ludów,
• zaangażowanie nauczycieli, dzieci i młodzieży w propagowanie pozytywnego wzorca nowoczesnego
patriotyzmu.
Założenia organizacyjne
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VII szkół podstawowych i II-III gimnazjów.
2. W konkursie udział biorą prace zbiorowe, tzn. jedna klasa może przygotować jeden projekt
odzwierciedlający postać kosyniera – Stacha Wichury.
Praca konkursowa
1. Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:
• rozmiar – praca konkursowa powinna mieć następujące wymiary: wysokość – od 160 cm do 190 cm;
szerokość – od 30 do 50 cm; głębokość/grubość – do 50 cm;
• forma – dowolna zarówno płaska, jak i przestrzenna, w tym m.in. obraz, grafika, plakat, rzeźba,
instalacja itd.;
• materiały – papier, tworzywo sztuczne, drewno, szkło, metal itp.;
• udziału w konkursie nie mogą brać prace prezentowane w innych konkursach plastycznych,
wystawach itp.
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2. Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: klasa, nazwa szkoły, imię i nazwisko
wychowawcy.
3. Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.
Warunki Konkursu
1. Ostateczny termin zgłaszania prac upływa dnia 25.04.2018 r.
2. Prace należy składać w Bibliotece Publicznej w Książu Wlkp.
3. Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.
Zasady przyznawania nagród
1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.
2. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
3. W kwestiach spornych decyzje ostateczną podejmuje Przewodniczący Komisji Konkursowej.
3. Ogłoszenie wyników odbędzie się po 26.04.2018 r.
4. Nagrodą w konkursie jest dyplom i nagroda finansowa.
• I miejsce – 300 zł,
• II miejsce – 200 zł,
• III miejsce – 100 zł.
Oświadczenie
Udział w konkursie jest jednoznaczny z:
1. wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autorów pracy zgodnie
z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr
101 poz. 926, ze zm.) przez Organizatora Konkursu dla celów związanych
z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu zgodnie z regulaminem Konkursu.
2. oświadczeniem, iż dana klasa jest autorem pracy plastycznej przekazanej na Konkurs oraz
że nie narusza ona jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów
prawa.
3. oświadczeniem, że uczestnicy zapoznali się z treścią i przyjmują warunki określone
w Regulaminie Konkursu.
Dodatkowych informacji udziela Centrum Kultury Książ Wlkp.tel. 61 28 22 616.
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