
Regulamin dzielnicowego konkursu na plakat dotyczący 100-tnej rocznicy odzyskania 

przez Polskę niepodległości pt. „Drogi do Niepodległej” 

 

§ 1 

Organizator konkursu 

 

Organizatorem konkursu jest Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. 

Realizatorem jest filia - Ośrodek Działań Twórczych „Pogodna” (ul. Jana Pawła II 25, 05-077 

Warszawa-Wesoła). 

 

§ 2 

Cel konkursu 

 

Celem konkursu jest pielęgnowanie tradycji obchodów odzyskania niepodległości, 

kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych poprzez formy przekazu artystycznego,  

pobudzanie kreatywności  i wyobraźni oraz  rozwój wrażliwości estetycznej. 

 

§ 3 

Przedmiot konkursu 

 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie plakatu dotyczącego 100-tnej rocznicy odzyskania 

przez Polskę niepodległości.  

 

§ 4 

Uczestnicy konkursu 

 

Konkurs skierowany jest do mieszkańców Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. 

Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach: 

 Klasy I-IV 

 Klasy V-VII i gimnazja 

 18 + 

 

 

§ 5 

Zasady udziału w konkursie 

 

1. Praca musi być wykonana samodzielnie. 

2. Każda praca może mieć tylko jednego autora. Jeden autor może zgłosić jedną 

pracę.  

3. Praca powinna mieć format A2 lub większy.  

4. Materiały i technika wykonania pracy są dowolne, jednak praca musi mieć formę 

płaską. 

5. Pracę należy podpisać czytelnie z tyłu, podając imię, nazwisko, kategorię, w 

której praca bierze udział oraz telefon kontaktowy. 

6. Prace, które nie będą spełniały kryteriów, i które będą dostarczone po terminie, 

nie będą brane pod uwagę. 

7. Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie jego 

pracy w celach promocyjnych. 



8. Najlepsze prace zostaną wydrukowane na tablicach pleksi. Wystawa będzie 

prezentowana w Klubie Wojskowym 1 Brygady Pancernej „Klubie Kościuszkowca”  

oraz na ogrodzeniu Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. 

9. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na umieszczenie jego imienia i nazwiska w 

podpisie pracy jako autora, a w przypadku uczestnika nieletniego, jego rodzic lub 

opiekun prawny.   

 

 

 

§ 6 

Termin i miejsce nadsyłania prac 

 

Konkurs rozpoczyna się 09.04.2018 r. i będzie trwał do 22.05.2018 r. 

Prace należy dostarczyć osobiście do 22.05.2018 r. na poniższy adres: 

 

Ośrodek Działań Twórczych POGODNA 

ul. Jana Pawła II 25, I piętro 

05-077 Warszawa 

 

Informacji o konkursie udziela Pani Agnieszka Małecka. 

 

Tel. 22 427 37 74 

e-mail: a.malecka@domkulturywesola.net 

 

 

§ 7 

Jury 

 

Jury powołane przez Organizatora wyłoni laureatów Konkursu. Jury będzie brało pod uwagę:  

 poprawność merytoryczną 

 pomysłowość 

 dobór materiałów 

 wyobraźnię twórczą 

 rodzaj wybranej techniki 

 oryginalność 

 estetykę pracy 

  § 8 

 

W konkursie przewidziano nagrody rzeczowe. 

 

 

§ 9 

Ogłoszenie wyników 

 

Lista laureatów zostanie opublikowana dnia 04.06.2018 r. na stronie internetowej 

www.domkulturywesola.net. Wręczenie nagród będzie miało miejsce w Ośrodku Działań 

Twórczych „POGODNA” dnia 07.06.2018 r. o godz. 19.00 podczas wernisażu wystawy 

najlepszych prac konkursowych.  

 

 

mailto:a.malecka@domkulturywesola.net
http://www.domkulturywesola.net/


§ 10 

 

Prace będzie można odebrać w terminie od 11.06-15.06.2018 r. 

 

 

§ 11 

 

We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyduje Jury i ostateczna 

interpretacja Regulaminu należy do Jury. 

 

§ 12 

 

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do Regulaminu. 


