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WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY DLA PLASTYKÓW AMATORÓW 

 
 

Słowa Świętego Jana Pawła II w sztukach plastycznych 
 

W 100 rocznicę urodzin wielkiego Polaka, Świętego Jana Pawła II, pochylmy się nad jego myślami.  
Odkryjmy na nowo jego nauczanie zawarte w cytatach oraz wierszach. Przeobraźmy to w obrazy. 

 
 

Regulamin 
 

1. Organizator: Opolskie Centrum Kultury, ul. Lubelska 30, 24-300 Opole Lubelskie. 
2. Adresaci: osoby pełnoletnie zamieszkujące województwo lubelskie – plastycy amatorzy (osoby, które 

nie uczęszczają i nie uczęszczały do średnich oraz wyższych szkół plastycznych). 
3. Temat: Słowa Świętego Jana Pawła II w sztukach plastycznych. 

Praca zainspirowana cytatami lub wierszami związanymi z nauczaniem Świętego Jana Pawła II. 
4. Format pracy: nie większy niż 85 x 120 [cm]. 
5. Technika: malarstwo, rysunek, grafika warsztatowa, witraż. 
6. Zabrania się wpisywania długich cytatów na pracy. 
7. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. 
8. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną, samodzielną pracę wykonaną w 2020r. W konkursie 

mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały udziału w innych konkursach. 
9. Każdy uczestnik do pracy powinien dołączyć wypełnioną kartę zgłoszeniową. 
10. Każda praca powinna być czytelnie podpisana drukowanymi literami na odwrocie pracy: imię, nazwisko, 

miejscowość. 
11. Termin dostarczenia prac osobiście lub pocztą (decyduje data stempla pocztowego) do 6 maja 2020r.  

pod adres: Opolskie Centrum Kultury, ul. Lubelska 30, 24-300 Opole Lubelskie. 
12. Przesyłka powinna być starannie zapakowana – Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia 

powstałe podczas transportu. Koszt przesyłki pokrywają uczestnicy.  
13. Prace dostarczone po terminie lub niezgodne z regulaminem nie będą oceniane. 
14. Jury powołane przez Organizatora przyzna: I, II, III miejsca, wyróżnienia w wyżej wymienionych kategoriach. 
15. Przy ocenie prac Jury weźmie pod uwagę: zgodność z tematyką i techniką konkursu, oryginalność 

i pomysłowość, stopień trudności wykonania, walory artystyczne, estetykę wykonania. 
16. Lista osób nagrodzonych i wyróżnionych zostanie opublikowana 8 maja 2020r. na stronie 

www.ockopolelubelskie.pl 
17. O wynikach konkursu oraz wszelkich terminach z nim związanych poinformujemy telefonicznie tylko 

laureatów. 
18. Wszystkie zakwalifikowane do wystawy prace przechodzą na własność Organizatora.  
19. Prace niezakwalifikowane na wystawę należy odebrać w OCK po wcześniejszym uzgodnieniu terminu  

do końca czerwca 2020r. Prace nieodebrane w terminie przechodzą na własność Organizatora. 
20. Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się podczas Jubileuszu 100-lecia urodzin Świętego Jana 

Pawła II, 17 maja 2020r. w sali kinowo – widowiskowej Opolskiego Centrum Kultury, ul. Lubelska 30,  
24-300 Opole Lubelskie. 

21. Wybrane prace zostaną zaprezentowane na wystawie w holu głównym OCK. 
22. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego publikowania prac konkursowych na stronie 

internetowej Organizatora, w prasie, telewizji, plakatach oraz we wszystkich innych wydawnictwach. 
23. Regulamin, karta zgłoszeniowa i plakat konkursu znajdują się na stronie www.ockopolelubelskie.pl 


