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§ 1 Cele konkursu
Celami konkursu są:
1. Kształcenie umiejętności dostrzegania piękna podczas wakacyjnych wypraw.
2. Wzmacnianie postawy kreatywnej człowieka.
3. Kreatywne uczestnictwo w życiu kulturalnym Katowic.

§ 2 Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu o nazwie „SZKICE Z PODRÓŻY” jest Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. 
Krystyny Bochenek.
2. Adres organizatora: pl. Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice.
3. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat konkursu: Ewa Kokot, ewa.kokot@miasto-ogrodow.eu telefon: 
609 687 401.

§ 3 Założenia organizacyjne
1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i średnich, uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej 
(młodzież), uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej (osoby dorosłe) i osoby dorosłe
 2. Nagrody zostaną wręczone w następujących kategoriach:
- dzieci (3-12 lat) 
- młodzież (13- 17 lat)
- osoby dorosłe (powyżej 18 lat)
3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
4. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi wcześniej oraz nie przedstawianymi na 
innych konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze zgodą na udział w konkursie.
5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.
6. Do konkursu dopuszcza się wyłącznie formy plastyczne płaskie.
7. Prace powinny być wykonane na dowolnym papierze i przesłane w formacie elektronicznym (JPG).
8. Tematyka prac powinna być ściśle związana z ideą konkursu.
9. Prace w imieniu niepełnoletnich uczestników mogą składać rodzice/opiekunowie prawni uczniów, nauczyciele, 
uczestnicy warsztatów terapeutycznych. 
10. Na adres mailowy ewa.kokot@miasto-ogrodow.eu należy przesyłać wersję elektroniczną dzieł, a pracę opisaną wg 
następującego wzoru: imię i nazwisko, wiek, telefon kontaktowy, tytuł, nazwa, instytucji/adres, imię i nazwisko rodzica lub 
opiekuna prawnego (w przypadku osób niepełnoletnich i nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych). 
Prace nadsyłane drogą elektroniczną powinny zawierać te dane o w treści maila. 
11. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na organizatora prawa własności 
materiałów, na których prace zostały złożone.
12. Prace nie spełniające zasad udziału nie wezmą udziału w konkursie.
13. Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie internetowej instytucji.
14. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

Regulamin 
konkursu plastycznego „SZKICE Z PODRÓŻY” 

w ramach projektu FUTURE ARTIST – Pamiętniki Nomadów

1/2



Katowice Miasto Ogrodów — Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek
Projekt Future Artist — Pamiętniki Nomadów
Ewa Kokot — ewa.kokot@miasto-ogrodow.eu / tel. 609 687 401

miasto-ogrodow.eu
@FAjakFutureArtist

Regulamin 
konkursu plastycznego „SZKICE Z PODRÓŻY” 

w ramach projektu FUTURE ARTIST – Pamiętniki Nomadów

§ 4 Ocena prac konkursowych
1. Prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 7 września 2022 r. wyłącznie drogą mailową.
2. W przypadku przesłania przez uczestników konkursu większej liczby prac niż zostało to określone w regulaminie, 
komisja zastrzega sobie prawo do wyboru jednej pracy konkursowej podlegającej ocenie. 
3. Prace dostarczane po wyznaczonym przez organizatora terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą 
oceniane.
4. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa powołana przez organizatora. Kryteria oceny 
zostaną ustalone w następujący sposób:
- zgodność pracy z tematem
- oryginalność i pomysłowość
- walory artystyczne takie w tym kompozycja i umiejętności rysunkowe.
- stopień trudności wykonania.
5. Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe zostaną przedstawione na wystawie wirtualnej na stronie www instytucji 
6. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.

§ 5 Ogłoszenie wyników konkursu
1. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się najpóźniej do 10 września 2022 r.
2. Lista nagrodzonych i wyróżnionych osób zostanie opublikowana na stronie organizatora konkursu.
3. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie i mailowo o wynikach konkursu.

§ 6 Nagrody konkursowe 
1. Organizator konkursu przyzna w każdej z wymienionych w regulaminie kategorii dziesięć nagród.
2. Organizator zastrzega sobie wręczenie większej liczby wyróżnień w przypadku wysokiego poziomu artystycznego 
konkursu.
3. Wszyscy laureaci wraz z opiekunami zostaną zaproszeni na uroczysty wernisaż dnia 10 września 2022 i przekazanie 
nagród w siedzibie organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie zmianę terminu ogłoszenia wyników i wręczenia nagród.

§ 7 Postanowienia końcowe 
1. Regulamin jest jedynym źródłem określającym zasady i warunki prowadzenia konkursu.
2. Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie uczestnik
konkursu. 
3. Organizator nie ponosi kosztów przejazdu do miejsca ogłoszenia wyników.
4. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.
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