
REGULAMIN KONKURSU  

PLASTYCZNEGO NA POCZTÓWKĘ „ŚLIWKOWEGO SZLAKU” 

 

ORGANIZATOR 

Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej 

 

CEL I PRZEDMIOT KONKURSU 

- wyłonienie najlepszych prac plastycznych, które będą wykorzystane do opracowania i wydania 
pocztówek promujących obszar  „Śliwkowego szlaku”,  

- rozwijanie kreatywności, inwencji twórczej, wyobraźni oraz pasji i zainteresowań uczestników,  

- rozwijanie umiejętności plastycznych uczestników, 

- promocja obszaru Lokalnej Grupy Działania „Na śliwkowym szlaku” w skład którego wchodzą gminy: 
Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Laskowa, Lipnica Murowana oraz Łososina Dolna, 
jego walorów historycznych, przyrodniczych, kulturowych. 

 

UCZESTNICY KONKURSU 

Konkurs skierowany jest do mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania „Na śliwkowym szlaku”      
i posiada charakter jednoetapowy. Konkurs będzie odbywał się w trzech kategoriach: 

- przedszkole i szkoła podstawowa klasy I-III 

- szkoła podstawowa klasy IV-VI 

- gimnazjum i dorośli  

 

ZASADY KONKURSU 

Konkursowe prace należy wykonać ręcznie dowolną techniką plastyczną (farba, kredka, ołówek, 
pisak, tusz) na formacie A4. 

Tematem konkursu jest promocja obszaru „Śliwkowego szlaku”, jego walorów przyrodniczych, 
kulturowych, historycznych, dziedzictwa, tradycji i obrzędowości. 

Praca powinna charakteryzować się następującymi cechami: 

- być estetycznie i starannie wykonana   

- być łatwo identyfikowana z obszarem „Śliwkowego szlaku”, jego walorami historycznymi, 
przyrodniczymi, kulturowymi itd. 

- być czytelna i zgodna z tematyką konkursu. 

Każdy z uczestników może zgłosić tylko jedną pracę.  

Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorską pracę plastyczną. 

Do konkursu nie będą przyjmowane prace zbiorowe. 

Praca plastyczna powinna posiadać metryczkę zawierającą: 

- imię i nazwisko autora 

- kategorię konkursową 

- adres do korespondencji lub e-mail 

- telefon kontaktowy 

- podpis autora pracy, a w przypadku osób niepełnoletnich rodzica lub opiekuna 



Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie pracy plastycznej zgodnej z wymaganiami 
zawartymi w niniejszym regulaminie.  

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH 

Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 30 czerwca 2014 r. na adres:  

Gminny Dom Kultury 

32-724 Lipnica Murowana 74 

z dopiskiem „Pocztówka Śliwkowego Szlaku” 

 

ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU 

Prace konkursowe  oceniać będzie komisja artystyczna powołana przez Organizatora. 

Komisja artystyczna będzie oceniać zgłoszone prace pod względem: 

- zgodności pracy z tematem konkursu, 

- oryginalności i pomysłowości, 

- czytelności, 

- estetyki  i samodzielności wykonania pracy. 

Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.   

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród połączone z otwarciem pokonkursowej wystawy 
plastycznej nastąpi w dniu 27 lipca 2014 r. podczas „Święta Gminy Lipnica Murowana”. 

Laureaci konkursu o wynikach zostaną poinformowani telefonicznie. 

 

NAGRODY 

Wyłonieni laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. Prace laureatów pierwszych miejsc            
w każdej z kategorii zostaną wykorzystane do druku pocztówek promujących obszar „Śliwkowego 
szlaku”.  

 

DODATKOWE INFORMACJE 

Prace zgłoszone do konkursu nie podlegają zwrotowi. 

Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z deklaracją, iż nie narusza ona dóbr osobistych           
i materialnych oraz praw autorskich osób trzecich i została wykonana samodzielnie przez osobę 
zgłaszającą pracę. 

Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich do 

wykorzystywania pracy na wszystkich polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji                

i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się 

do rozpowszechniania w celu promowania obszaru „Śliwkowego szlaku”. 

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na 

potrzeby konkursu (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 24.08.1997 Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 

883). 

Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją jego warunków określonych w regulaminie.   

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.  

Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Domu Kultury w Lipnicy Murowanej, tel. 14 
6852108, e-mail: kulturalipnica@wp.pl 


