
Konkurs plastyczny „Znane i nieznane zabytki Gminy Woźniki” 

 
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej  

ogłasza konkurs na wykonanie pracy plastycznej na temat zabytków. 

 

Organizator: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej, Gmina Woźniki 

Cel: Celem głównym jest upowszechnienie wiedzy z zakresu turystyki i historii lokalnej 

wśród mieszkańców gminy. Dodatkowymi celami są: - możliwość zaprezentowania swoich 

zdolności i pasji przez uczestników konkursu; - zachęcenie mieszkańców gminy do 

rozwijanie zainteresowań w zakresie historii gminy i zabytków na jej terenie; - pokazanie 

mieszkańcom, że na terenie gminy znajduje się wiele ciekawych zabytków nieznanych 

szerszemu gronu osób; - pokazanie dobrych praktyk w zakresie współpracy sektora 

pozarządowego z administracją samorządową, w zakresie realizacji polityk publicznych; - 

wzrost atrakcyjności gospodarczo - społecznej gminy poprzez rozwój strefy kulturalno – 

turystycznej 

Uczestnicy: Mieszkańcy gminy Woźniki 

 

Regulamin konkursu: 

A. Część formalna: 

1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców gminy Woźniki. 

2. Konkurs organizowany jest w kategoriach: 

 - I – kategoria pierwsza od 6 do 10 r.ż. 

      - II – kategoria druga od 11 do 13 r.ż. 

 - III – kategoria trzecia od 14 do 16 r.ż 

       - IV – kategoria czwarta od 17 do 19 r.ż. 

       - V – kategoria piąta od 20 r.ż  

3. Prace należy dostarczyć do siedziby organizatora w Szkole Podstawowej im. J. Lompy 

w Lubszy do 12.05.2017 

4.  Jury konkursu dokona oceny prac do dnia 19.05.2017  

 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zwycięzcom konkursu odbędzie się w 

zapowiedzianym wcześniej terminie, po zawiadomieniu osób nagrodzonych.  

5.  Przy ocenie będą brane pod uwagę następujące cechy: 

 - walory artystyczne 

 - kompozycja 

 -estetyka wykonania  

      - samodzielność wykonania 

6.  Wszystkie przyjęte prace można będzie oglądać na wystawie pokonkursowej 

zatytułowanej „Znane i nieznane zabytki gminy Woźniki”  

7.  Przewidziane są nagrody i wyróżnienia dla zwycięzców w poszczególnych 

kategoriach wiekowych.  

8. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych 

bez roszczeń o prawa autorskie. W wyżej wymienionej sytuacji zostanie podane jedynie 

imię i nazwisko autora. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje 

mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy. 

9.  Prace nie będą zwrócone ich twórcom po zakończeniu trwania wystawy 

 pokonkursowej. 

 

B. Część techniczna: 

1. Praca powinna przedstawiać dowolny obiekt będący zabytkiem znajdujący się na 

terenie gminy Woźniki. 



2. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice płaskiej. 

Format prac: 7,5 cm. x 12,5 cm (należy dodać z każdej strony 1 cm. na oprawę.  

 (Prace zostaną oprawione przez organizatora w ramki passe-partout, dlatego należy 

ściśle przestrzegać wybranego wymiaru pracy). 

3. Na odwrocie pracy (lub w załączeniu) należy podać nazwę obiektu, imię i nazwisko 

oraz wiek autora. 

4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie ostateczne decyzje podejmuje 

organizator.  

5. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego 

Regulaminu. 

 

 

 

 

 


