
 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

 

w ramach projektu: 

 

„Sierpień tu, sierpień tam -  historia bitwy warszawskiej  

i II powstania śląskiego” 
 

Organizatorzy: 

- Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” w Katowicach 

- Miejski Dom Kultury „Ligota” w Katowicach 

- Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach 

 
Temat: 

Konkurs jest plastycznym przesłaniem piękna jakim emanują nasze największe cnoty 

narodowe, takie jak patriotyzm. Przypomina on nam o losach naszej ojczyzny, Powstaniach 

Śląskich, Cudzie nad Wisłą. Pielęgnuje pamięć o ludziach i wydarzeniach, które tworzyły 

przez wieki Polskę. Uczy historii i postaw prawdziwego Polaka oraz czci pamięć naszych 

przodków, którzy poświęcali swe życie dla ojczyzny. Może w naszych rodzinach były lub są 

osoby, które łączą oba te wydarzenia, warto skorzystać z ich doświadczeń, pamiętników, 

spisanych i opowiedzianych historii. Być może znajdą się jakieś głęboko ukryte pamiątki. W 

roku jubileuszu 100-lecia Bitwy Warszawskiej oraz II Powstania Śląskiego temat konkursu 

jest jak najbardziej na czasie i  daje wiele możliwości interpretacyjno twórczych do czego 

gorąco zachęcamy. 

 
Cele konkursu: 

 rozwijanie inwencji twórczej i ekspresji plastycznej 

 uwrażliwianie na postawy patriotyczne i ich znaczenie w sztuce 

 poszerzanie doświadczeń plastycznych 

 prezentacja twórczych możliwości uczestników 

 pielęgnowanie i przekazywanie rodzinnych historii i tradycji 

 
Warunki uczestnictwa: 

 w konkursie mogą brać udział osoby bez ograniczeń wiekowych, 

 zachęcamy do prac zbiorowych, rodzinnych ( opiekun i dziecko) 

 prace wykonane dowolną techniką do formatu A-3 (prace przestrzenne o podstawie 

max. A3) 

 każdy uczestnik ( grupa uczestników) ma możliwość wysłania tylko jednej swojej 

pracy, 

 wszystkie prace na odwrocie mają zawierać PSEUDONIM  

 NA KARCIE ZŁOSZENIA wpisujemy: imię, nazwisko autora ( autorów), 

pseudonim,  wiek, adres i telefon kontaktowy, adres mailowy i opcjonalnie 

reprezentowaną instytucję.  

 prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście w opakowaniu wykluczającym 

zniszczenie, gdyż organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia prac 

wynikłe podczas transportu, 

 prace przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich 

reprodukcji, publikacji i ekspozycji bez zgody autora i bez uiszczania autorowi 

należności finansowych 



 

 zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

nieodpłatne prawo do rejestracji dowolną techniką zapisu i wykorzystanie 

zarejestrowanego materiału do celów edukacyjnych i popularyzatorskich. 

 Do prac konkursowych należy dołączyć podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody 

na przetwarzanie danych osobowych, wykorzystanie wizerunku oraz dzieła (załącznik 

nr 1) oraz Obowiązek informacyjny dot. RODO (załącznik nr 2). Osoby pełnoletnie 

wypełniają oświadczenia osobiście, w imieniu osób niepełnoletnich oświadczenie 

podpisuje opiekun prawny. 

 
Dostarczenie i ocena prac:             

Prace należy dostarczyć do dnia 08.10.2020r. na adresy: Miejski Dom Kultury „Ligota” ul. 

Franciszkańska 33, 40-708 Katowice lub Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie”, 

Dział „Bogucice” ul. Markiefki 44a, 40-213 Katowice. 

 
Podział nagród pozostaje w gestii Jury, powołanego przez Organizatora. Werdykt Jury jest 

ostateczny i niepodważalny. 

 

Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród podczas podsumowania konkursu w 

dniu 16.10.2020 r. o godz. 17.00. W wyjątkowych sytuacjach nagrodę może odebrać opiekun 

prawny laureata w terminie do 7 dni od dnia podsumowania konkursu w siedzibie MDK 

„Bogucice-Zawodzie” przy ul. Markiefki 44a. 

Nieodebrane w terminie nagrody pozostają własnością Organizatora. 

 

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się: 16.10.2020r. o godzinie 17.00 

w Miejskim Domu Kultury „Bogucice-Zawodzie” ul. Markiefki 44a, 40-213 Katowice 

laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie. 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE! 

 

 


