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WOJEWÓDZKI KONKURS 

„TWOJE WSPOMNIENIA Z WAKACJI” 
Regulamin 

1. Organizator: Opolskie Centrum Kultury, ul. Lubelska 30, 24-300 Opole Lubelskie,  

strona internetowa: www.ockopolelubelskie.pl 

2. Adresaci:  konkurs skierowany jest dla wszystkich chętnych- dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu 

województwa lubelskiego. 

3. Temat:  

W kategorii dzieci do lat 10: 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej – rysunek lub malarstwo w formacie A4 

W kategorii młodzież od 11 do 17 lat: 

Przedmiotem konkursu jest stworzenie krótkiego video ukazującego wspomnienia z wakacji, który 

nie może przekraczać 60 sekund.  

W kategorii dorośli 18 +: 

            Przedmiotem konkursu jest stworzenie kolażu ze zdjęć (1 obraz/grafika) lub krótki film nie  

            przekraczający max 5 minut.  

4. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. 

5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. 

W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały udziału w innych konkursach. 

6. Termin dostarczenia prac: do 24 września 2021r.  

7. Prace należy dostarczyć osobiście lub wysłać: 

- w przypadku rysunku/malarstwa na adres:  Opolskie Centrum Kultury, ul. Lubelska 30, 24-300  

Opole Lubelskie z dopiskiem „Konkurs Twoje wspomnienia z wakacji”  wraz z wypełnioną kartą 

zgłoszeniową i oświadczeniami (decyduje data stempla pocztowego) 

- w przypadku video przesłać link lub kolaż ze zdjęć na adres e-mailowy z dopiskiem 

„Konkurs Twoje wspomnienia z wakacji na :  beata.wojewoda@ockopolelubelskie.pl wraz z 

wypełnioną kartą zgłoszeniową i oświadczeniami 

8. Prace dostarczone po terminie lub niezgodne z regulaminem nie będą oceniane. 

9. Jury powołane przez Organizatora przyzna: I, II, III miejsca, wyróżnienia.  

10. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody 

11. Przy ocenie prac Jury weźmie pod uwagę: zgodność z tematyką i techniką konkursu, oryginalność 

i pomysłowość, stopień trudności wykonania, walory artystyczne oraz estetykę wykonania. 

12. Lista osób nagrodzonych i wyróżnionych zostanie opublikowana 30 września 2021r. na stronie 

internetowej Organizatora oraz na Facebooku Opolskiego Centrum Kultury. 



  Opolskie Centrum Kultury 
ul. Lubelska 30 
24-300 Opole Lubelskie 

 NIP: 717-12-39-817 
tel.: 81 827 25 67 
e-mail: sekretariat@ockopolelubelskie.pl 

 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego publikowania prac konkursowych na stronie 

internetowej Organizatora, w mediach społecznościowych, prasie, telewizji, plakatach i innych. 

14. Regulamin, karta zgłoszeniowa i plakat konkursu znajdują się na stronie internetowej Organizatora. 

15. W przypadku braku zainteresowania – mniej niż 3 prace - konkurs nie zostanie rozstrzygnięty. 

 


