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I .  ORGANIZ ATOR KONKURSU
Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin

I I .  CELE KONKURSU
- promowanie postaw patriotycznych, wolnościowych i demokracji
- podtrzymywanie i upowszechnianie wiedzy na temat znaczących dla naszego kraju postaci i  wydarzeń historycznych
- rozwijanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- stymulowanie pracy twórczej i doskonalenie warsztatu plastycznego
- rozwijanie kreatywności i wyobraźni
- popularyzacja języka plastyki i idei wychowania poprzez sztukę.

I I I .  TECHNIK A I  FORMAT PR AC
1. Technika prac dowolna w obrębie technik płaskich malarskich, rysunkowych i gra�cznych: pastel, kredki, tusze, akwa-
rela, tempera, gwasz, olej, batik, collage, techniki własne. Do Konkursu będą przyjmowane również projekty przygoto-
wane komputerowo. Do wersji elektronicznej JPG lub PDF konieczne jest dołączenie wydruku pracy.
2. Format pracy plastycznej to A3 (297x420 mm). Prace wykonane w innych formatach niż określony w regulaminie nie 
bedą oceniane.
3. Prace przestrzenne nie podlegają ocenie.

IV.  TERMINY
1. Prace konkursowe należy przesłać lub dostarczyć osobiście w terminie do 26 kwietnia 2021 r. 
na adres:
Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie
ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin
Z dopiskiem: konkurs plastyczny „Konstytucja 3 maja"
2. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane

Konkurs plastyczny „Konstytucja 3 maja” organizowany jest z okazji upamiętnienia 230. rocznicy uchwale-
nia Konstytucji 3 Maja. Konstytucja uchwalona 3 Maja 1791 r.  była pierwszą w Europie i drugą na świecie 
spisaną konstytucją, regulującą ustrój prawny państwa. Ideą konkursu jest powstanie prac inspirowanych tym 
ważnym dla polskiej wolności i suwerenności wydarzeniem, osobami które je współtworzyły oraz promowanie 
postaw patriotycznych, demokratycznych i wolnościowych.

KONSTYTUCJA
3 maja

Regulamin Konkursu

V.  WARUNKI  UCZESTNIC T WA
1. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:
a) uczniowie szkół podstawowych z klas IV – VIII
b) uczniowie szkół średnich.
2. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu jedną pracę. Zgłoszona praca ma być oryginalnym dziełem jednego 
autora i nie może naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich.
3. Prace zgłoszone do konkursu nie mogą być wcześniej publikowane i prezentowane w innych konkursach.
4. Każdy uczestnik konkursu winien wyraźnie napisać na odwrocie pracy drukowanymi literami: tytuł pracy oraz swoje 
dane osobowe (imię i nazwisko, wiek, klasa i nazwa szkoły). Dane te będą służyć do kontaktu organizatorów z uczestni-
kiem Konkursu. Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwali�kowane do konkursu.
5. Uczestnik winien wypełnić kartę zgłoszenia (załącznik nr 1 do regulaminu). W przypadku udziału w konkursie nielet-
nich karta zgłoszenia powinna zostać podpisana przez rodzica/opiekuna.
6. Warunkiem udziału w konkursie jest załączenie do pracy pisemnego oświadczenia jej autora (pełnoletni uczestnicy) 
lub prawnych opiekunów autora (nieletni uczestnicy) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
własnych lub podopiecznego dla potrzeb niezbędnych dla realizacji Konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), według załączonego wzoru 
(załącznik  nr 1 do regulaminu).
7. Prace złożone do konkursu przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane ich autorom.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukcji i wykorzystania całości lub części projektów złożonych na 
Konkurs w celach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych związanych z niniejszym konkursem. Mają prawo do 
korzystania z nich w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji:
a) wprowadzenie i rozpowszechnianie w sieci Internet.
b) utrwalenie techniką poligra�czną i zwielokrotnienie w prasie.
9. Zakwali�kowane do konkursu prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Galerii Wojewódzkiego 
Ośrodka Kultury w Lublinie. 
10. Zgłoszenie prac do udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
11. Organizatorzy konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne przedłużanie, skracanie, zmiany lub odwo-
łanie konkursu z przyczyn od nich niezależnych.

VII .  KRY TERIA OCENY
1. Zgodność z tematem konkursowym
2. Dobór środków wyrazu plastycznego
3. Oryginalność realizacji i sposób interpretacji tematu
4. Walory estetyczne
5. Samodzielność wykonania

VII I .  ROZSTRZ YGNIĘCIE  KONKURSU I  NAGRODY
1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje Jury Konkursowe, powołane przez organizatora.
2. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników nastąpi pod koniec kwietnia 2021 r. 
3. Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród oraz 
terminie i miejscu ich wręczenia telefonicznie lub mailowo. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie i pro�lu 
fb Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie.
4. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

VII I .  KONTAK T
Szczegółowych informacji udziela:
dr Urszyula Tomasiak 
tel. 514 487 688, mail.ula-tomas@o2.pl
Aleksandra Kęcik
tel. 81 532 42 08 - tel. wew. 37, aleksandrakecikwok@gmail.com
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