
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

 

„Mieszkam w ciekawym miejscu” 

„Ich wohne in einem interessanten Ort” 

 

Organizatorem konkursu, realizowanego w ramach projektu „Opolskie bez tajemnic - cykl spotkań, konkursów 

i wycieczek poświęconych historii, tradycji i kulturze regionu”, jest 

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim. 

Projekt finansowany jest przez Marszałkowski Budżet Obywatelski Województwa Opolskiego. 

 

 Cele Konkursu: 

➢ Przedstawienie wybranego miejsca w okolicy zamieszkania o ciekawej historii lokalnej, walorze 

architektonicznym. 

➢ Pogłębianie wiedzy na temat historii swojej miejscowości. 

➢ Przybliżenie mieszkańcom powiatu namysłowskiego, oleskiego i kluczborskiego bogatej historii lokalnej regionu. 

 

§1 Warunki uczestnictwa 

 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci w wieku od 6 do 14 lat zamieszkujące powiaty: namysłowski, 

kluczborski i oleski. 

2. Uczestnicy wykonują prace plastyczne w dowolnej technice, w formacie A4.  

Tematem prac powinny być ciekawe - pod względem historycznym, kulturowym, architektonicznym– 

miejsca na terenie powiatu namysłowskiego, oleskiego i kluczborskiego. 

3. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora,  

o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych  

(Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji prac w wydawanym w 2019 roku przewodniku turystycznym 

po subregionie 



§2 Termin i warunki dostarczenia prac 

 

1. Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Organizatora Konkursu,  

na adres: 

 

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim  

ul. Marii Konopnickiej 6, 45-004 Opole (II piętro) 

z dopiskiem na kopercie: "Opolskie bez tajemnic - konkurs plastyczny” 

 w terminie do 28.02.2019 r. 

 

2. Prace są zgłaszane do konkursu przez rodzica/opiekuna lub nauczyciela dziecka. Na odwrocie każdej pracy należy 

wpisać imię, nazwisko i wiek autora, tytuł pracy, telefon, e-mail oraz imię i nazwisko 

opiekuna/rodzica/nauczyciela.  

3. Ponadto do pracy zostaje dołączany krótki opis miejsca i jego powiązanie z historią lokalną (max 1 str. A4) 

4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki. 

5. Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane. 

 

§3 Zasady przyznawania nagród 

 

1. Komisja wyłoniona przez Organizatora Konkursu, wybierze zwycięskie prace do 31.03.2019r. 

Podsumowaniem konkursu będzie gala, podczas której autorzy najlepszych prac otrzymają atrakcyjne nagrody. 

Nagrodzone prace zostaną opublikowane w przewodniku turystycznym po subregionie, wydanym w formie 

książki w nakładzie 1000 egz. 

2. Spośród zgłoszonych do Konkursu prac Komisja wybierze 3 najlepsze, które zostaną nagrodzone odpowiednio: 

• I miejsce - nagroda rzeczowa o wartości do 700zł 

• II miejsce - nagroda rzeczowa o wartości do 500 zł 

• III miejsce - nagroda rzeczowa o wartości do 300zł 

• Wyróżnione prace zostaną również nagrodzone. 

3. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.  

4. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Organizatora Konkursu oraz na profilu 

facebookowym „Opolskie bez tajemnic”. Uczestnicy, zostaną poinformowani o wynikach Konkursu telefonicznie 

lub mailowo. 

5. Termin uroczystego wręczenia nagród zostanie ogłoszony na stronie internetowej Organizatora, a uczestnicy 

konkursu zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo. 

 

 

 

 

 

 



§ 4 

 

Niniejszy regulamin jest dostępny w biurze Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim  

w Opolu, na stronie internetowej www.skgd.pl oraz na profilu facebookowym „Opolskie bez tajemnic”. Szczegółowe 

informacje o Konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 77 402 10 77 lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej: marek.kurpiela@skgd.pl 

Nadesłanie pracy jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu. 

 

 

 

 

     Organizator/ Veranstalter           Partner 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Sfinansowano przez/ finanziert durch 
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