
REGULAMIN

I Regionalnego Konkursu Malarskiego
„Śląsk na płótnie”

§ 1.
CEL I TEMATYKA KONKURSU

1. Łubniański Ośrodek Kultury wraz z Filią Biblioteczną w Luboszycach, zwani dalej 
„Organizatorem” ogłaszają I Regionalny Konkurs Malarski pod hasłem:
„Śląsk na płótnie”, zwany dalej „Konkursem”.

2. Tematem przewodnim konkursu malarskiego jest Śląsk.

3. Celem Konkursu jest przedstawienie i promocja regionu Śląskiego jako malowni-
czego zakątka pełnego wspaniałych krajobrazów, architektury, sztuki, nieskazitelnej 
przyrody i kulturowej wielobarwności widzianych oczami młodych artystów we 
wszystkich kolorach pór roku, a także popularyzowanie wiedzy o nim, jego historii 
i tradycji. Konkurs malarski pozwoli także odkryć młode talenty artystyczne, zaktywi-
zuje dzieci i młodzież do działań w sferze kultury oraz umocni ich poczucie tożsa-
mości regionalnej. Jak również wypromuje znanych lub mniej znanych artystów 
z naszego regionu.

§ 2.
UCZESTNICY KONKURSU

1. Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Twórców amatorów 
i profesjonalistów. 

2. Uczestnicy konkursu zostaną podzieleni na 3 kategorie wiekowe::

 a. szkoły podstawowe   – uczniowie klas 1 - 8

 b. szkoły średnie  – uczniowie liceów, techników i innych

 c. dorośli   – artyści amatorzy i profesjonaliści



3. Do konkursu dopuszczone będą prace we wszystkich technikach malarskich, jak 
np. ołówek, kredka, pastele, farby olejne, wyklejanka itp. Prace winny być przygoto-
wane w formacie nie mniejszym niż A3 i zabezpieczone przed zniszczeniem 
poprzez: twarde podłoże (deska, płyta), namalowane na podobraziu, umieszczenie 
w antyramie lub/i obramowane – innymi słowy praca powinna być sztywna.

4. Uczestnik konkursu dostarczy pracę malarską stanowiącą ilustrację tematu 
konkursu wraz z krótkim opisem sytuacji, zdarzenia, obiektu, który przedstawia. 
Uczestnik sam decyduje o użyciu treści hasła promującego pracę malarską.

5. Jeden uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną pracę malarską.

6. Do konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie te prace malarskie, które nie zostały 
uprzednio zgłoszone do  innego  konkursu.  Nadesłanie  pracy  na  konkurs  jest 
 jednoznaczne  ze  złożeniem  deklaracji o powyższym.

7. Prace powinny być podpisane – prosimy o naklejenie wydrukowanej kartki 
w górnym lewym rogu na odwrocie pracy z danymi: 

 dzieci i młodzież:
 imię, nazwisko, szkoła (cały adres), klasa, imię i nazwisko opiekuna, telefon  
 kontaktowy, e-mail.

 osoba dorosła:
 imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, e-mail.

8. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny oraz oznacza akceptację regula-
minu.

9. Zgłaszane prace malarskie muszą być własnością autorów.

10. Uczestnicy zgłaszający prace malarskie ponoszą pełną odpowiedzialność za to, 
że dostarczona praca nie posiada wad prawnych (w szczególności, że jest to dzieło 
autorskie zgłaszającego), a w razie ich ujawnienia zgłaszający poniesie odpowie-
dzialność przewidzianą postanowieniami prawa autorskiego      i praw pokrewnych 
oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 3.
WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dostarczenie pracy malarskiej wraz 



z podpisaną Kartą Zgłoszeniową dołączoną w zaklejonej kopercie z następującymi 
informacjami: imię, nazwisko, wiek, dokładny adres zamieszkania, dokładny adres 
zameldowania, nr telefonu lub adres e-mail, nazwa placówki oświatowej, do której 
uczęszcza autor, krótki opis, sytuacji zdarzenia, obiektu, jaki przedstawia praca ma-
larska oraz pisemne Oświadczenie - zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
w celach związanych z rozstrzygnięciem konkursu malarskiego i wystawą 
pokonkursową.

2. W przypadku uczestników nieletnich należy załączyć Kartę Zgłoszeniową oraz 
Oświadczenie   -    zgodę    na    przetwarzanie    danych    osobowych    w    celach    
związanych z rozstrzygnięciem konkursu malarskiego i wystawą pokonkursową 
podpisane przez rodziców lub opiekunów.

3. Prace malarskie bez dołączonej koperty, a w niej wypełnionej i podpisanej: Karty 
Zgłoszenia, Oświadczenia zawartych w załączniku nr 1 do Regulaminu, nie będą 
brały udziału w konkursie.

4. Każdy z uczestników konkursu dostarczy pracę malarską osobiście na adres siedzi-
by Organizatora:

 Łubniański Ośrodek Kultury
 ul. Opolska 49
 46-024 Łubniany

5. Prace uczestników nadesłane na konkurs będą do odbioru między 25 a 29 
października. Natomiast prace laureatów będą do odbioru w dniach 16-20 grudnia.

6. Prace konkursowe będzie można dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 6 listopada 2019 roku. Prace złożone po tym terminie nie będą brały udziału 
w konkursie. Jednocześnie Organizator nie ma obowiązku  odesłania ich do uczest-
nika konkursu (nadawcy).

7. Prace należy dostarczyć na własny koszt na adres Organizatora. Za uszkodzenia 
powstałe podczas transportu Organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności.

§ 4.
KAPITUŁA KONKURSU

1. Zwycięskie prace wybierają Kapituły Konkursu.

2. Kapituła Konkursu liczyć będzie sześć osób. W jej skład wejdą artyści i przedstawi-
ciele życia publicznego, społecznego i kulturalnego oraz Organizatora.



3. Kapituła Konkursu podejmuje decyzje większością głosów. W przypadku równej 
liczby głosów o werdykcie decyduje Przewodniczący Kapituły.
    
4. Zadaniem Kapituły Konkursu będzie wybranie dwunastu prac malarskich. Pierw-
sza Kapituła Konkursu wybierze po trzy prace malarskie z każdej z trzech kategorii 
wiekowych wymienionych §2 ust 2 niniejszego Regulaminu.

5. Przy ocenie prac malarskich uwzględnia się:

 - kryteria merytoryczne (krótki opis sytuacji, zdarzenia, obiektu, jaki 
 przedstawia praca malarska),

 - wartość artystyczną podkreślającą lokalne walory regionu i kultury Śląska,

 - oryginalność, pomysłowość i wyeksponowanie atrakcyjności turystycznej,  
 kulturalnej, społecznej regionu lub miejscowości,

 - jakość techniczną i poziom estetyczny prac.

6. Kapituła Konkursu zbierze się w siedzibie Organizatora w ciągu 3 dni roboczych 
od dnia, w którym upłynie termin przesyłania prac malarskich oraz dokona oceny 
i wyboru ośmiu prac malarskich.

7. Postanowienia Kapituły Konkursu są ostateczne, od werdyktu nie przysługuje 
odwołanie (reklamacja).

§ 5.
NAGRODY

1. Autorom zwycięskich prac malarskich zostaną przyznane miejsca od 1 do 3 
w trzech kategoriach wiekowych  i wyróżnienia oraz nagrody:

 - dyplom,
 
 - nagrodę rzeczową dostosowaną do wieku uczestnika,
 
 - wystawa pokonkursowa prac malarskich w Filharmonii Opolskiej podczas  
 koncertu „W tonacji Śląska”.

2. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za udział.



3. Nagrody w konkursie określa i zapewnia Organizator konkursu.

§ 6.
WERNISAŻ „ŚLĄSK NA PŁÓTNIE”

1. Laureaci konkursu będą uroczyście ogłoszeni podczas Wernisażu „Śląsk na płótnie” 
organizowanej w Łubniańskim Ośrodka Kultury w Łubnianach przez Dyrektora 
Łubniańskiego Ośrodka Kultury w dniu 14 listopada 2019 roku. Lista nagrodzonych 
laureatów prac malarskich zostanie również opublikowana na stronie internetowej 
Organizatora www.lodzk.opole.pl. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie, 
pocztą elektroniczną lub listownie.

2. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży i kosztów pobytu w ramach organi-
zowanego wernisażu. 

3. Dla laureatów konkursu, którzy nie przybędą na galę finałową  konkursu, nagrody 
główne,  wyróżnienia będą do odbioru w siedzibie Organizatora w terminie do 10 dni 
roboczych od daty organizacji wernisażu.

§ 7.
WYSTAWA POKONKURSOWA

1. Wystawa pokonkursowa prac nagrodzonych w konkursie malarskim odbędzie się 
w Filharmonii Opolskiej podczas koncertu „W tonacji Śląska”.

2. Prace malarskie prezentowane będą również na stronie internetowej Organizatora 
www.lodzk.opole.pl.

§ 8.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku zbyt małej frekwencji i nie zgłoszenia prac w liczbie minimum 20 szt. 
Organizatorzy zastrzegają  sobie  prawo  do odstąpienia od realizacji konkursu. 
W takim przypadku dostarczone prace zostaną oddane ich autorom.

2. W przypadku małej ilości prac w poszczególnych kategoriach wiekowych Organi-
zator zastrzega sobie prawo do połączenia kategorii wiekowych.

 



3. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego 
regulaminu.

4. Uczestnicy konkursu malarskiego nie mają możliwości wnoszenia odwołań do 
postanowień regulaminu   i decyzji Kapituły Konkursu.

5. Zasady przeprowadzania konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin. Pełna 
treść regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie interneto-
wej www.lodzk.opole.pl.

6. Organizator zastrzega sobie  możliwość  zmiany  niniejszego  regulaminu.  Regula-
min  oraz  informacje o zmianach są dostępne w siedzibie Organizatora oraz na stro-
nie internetowej www.lodzk.opole.pl.

ORGANIZATORZY:

Filia Biblioteczna
w Luboszycach


