
 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN 

konkursu plastycznego 

 „MOJE MARZENIA” 2016 

 

organizowanego pod hasłem  

„twórczość plastyczna jako element rozwoju osobistego  

i działań na rzecz włączenia społecznego” 

 

 

§ 1 

Organizator 

Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa 

Świętokrzyskiego – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu 

Społecznego (dalej UMWŚ – DW EFS). 

 

§ 2 

 

Cel konkursu  

Celem konkursu jest popularyzacja idei integracji społecznej oraz promocja 

unijnej polityki wyrównywania szans. 

 

§ 3 

 

Temat konkursu 
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Tematem prac konkursowych mogą być dowolne, szeroko rozumiane 

motywy, ukazujące w formie plastycznej marzenia, plany i wyobrażenia 

Autorów. Dodatkowo Autorzy mogą zawrzeć w nich nawiązania do idei 

integracji społecznej oraz unijnej polityki wyrównywania szans.  

 

§ 4 

 

Uczestnicy 

Do konkursu mogą być zgłoszone prace artystyczne następujących osób: 

* uczestników warsztatów terapii zajęciowej, 

* uczestników środowiskowych domów samopomocy, 

* uczestników zakładów aktywności zawodowej, 

* mieszkańców domów pomocy społecznej, 

* mieszkańców domów dziecka, 

* podopiecznych stowarzyszeń i innych instytucji, działających na rzecz osób 

znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 

 

§ 5 

 

Prace 

1. Do konkursu można zgłaszać prace w następujących kategoriach:  

1) malarstwo, 

2) rysunek i grafika,  

3) inne formy artystyczne.  

2. Prace mogą być wykonane w następujących technikach: 

- w kategorii malarstwo: akwarela, pastela, gwasz, olej itp., 

na dowolnym podłożu, 

- w kategorii rysunek i grafika: ołówek, kredki, węgiel, piórko itp., 
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- w kategorii inne formy artystyczne: tkactwo, haft, płaskorzeźba, 

witraż itp. 

3. Prace muszą być trwale oprawione i gotowe do ekspozycji. 

4. Każda praca powinna być oznaczona w następujący sposób: 

 na odwrocie obrazu winna być trwale zamieszczona metryczka 

zawierająca następujące dane: tytuł pracy, imię i nazwisko 

autora/autorów, kategoria, nazwa organizacji, którą reprezentuje/ą 

autor/autorzy, adres, telefon organizacji lub placówki zgłaszającej 

pracę, imię i nazwisko kierownika/dyrektora placówki zgłaszającej 

pracę, imię i nazwisko opiekuna lub wychowawcy lub terapeuty 

uczestnika zgłaszanego do konkursu 

 każdy autor powinien dołączyć podpisane oświadczenie, stanowiące 

załącznik nr 1 do Regulaminu. 

5. Prace należy dostarczać (pocztą, przesyłką kurierską lub osobiście) do 

siedziby Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego 

UMWŚ, znajdującej się przy ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce, w 

terminie do 31.10.2016 r. O zakwalifikowaniu do konkursu decyduje data 

dostarczenia pracy do siedziby DW EFS. 

 

§ 6 

 

Terminy  

sierpień 2016 r. – ogłoszenie konkursu 

31.10.2016 r. – ostateczny termin dostarczania prac 

grudzień 2016 r. – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 

 

§ 7 

Komisja Konkursowa i ocena prac 
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1. Zgłoszone do konkursu prace oceniać Komisja w składzie:  

Aleksandra Marcinkowska - Przewodnicząca Komisji Konkursowej  

Małgorzata Muzoł - Członek Komisji Konkursowej 

Adam Żebrowski -  Członek Komisji Konkursowej  

Anna Pałys - Sekretarz Komisji  

2. Konkursowej Komisja Konkursowa ma za zadanie: 

Wyłonienie najlepszych prac w każdej z kategorii, 

3. Przyznanie wyróżnień w każdej z kategorii. W uzasadnionych 

przypadkach Komisja ma prawo przyznać wyróżnienia poza wskazanymi 

kategoriami. 

4. Sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji z podpisami wszystkich 

członków Komisji. 

 

§ 8 

Nagrody 

Autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy i atrakcyjne 

nagrody rzeczowe.  

 

§ 9 

 

Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na witrynie internetowej UMWŚ 

oraz na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego (dalej RPOWŚ). 

2. O rozstrzygnięciu konkursu placówki, z których pochodzą nagrodzone 

i wyróżnione prace, zostaną powiadomione telefonicznie. 

3. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w grudniu 

2016 r. 
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§ 10 

 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie możliwość eksponowania nagrodzonych prac 

w ramach wystawy pokonkursowej i w ramach innych przedsięwzięć 

o charakterze promocyjnym i artystycznym. 

2. Po zakończeniu konkursu prace należy odbierać od dnia oficjalnego 

ogłoszenia wyników do 31.01.2017 r. w siedzibie UMWŚ – DW EFS 

przy ul. H. Sienkiewicza w Kielcach, w godz. 800 - 1500. 

3. Prace nieodebrane w terminie wskazanym w pkt. 2 pozostają do 

dyspozycji Organizatora. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje 

Organizator. 



 6 

 

Załącznik nr 1 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

przekazanych wraz z pracami do konkursu plastycznego do celów 

związanych z organizację konkursu.  

Wyrażam zgodę na prezentację prac/-y na wystawach 

i ekspozycjach oraz na publikowanie i powielanie jej/ich zdjęć w 

materiałach wydawanych przez UMWŚ i organizatorów 

ewentualnych wystaw oraz witrynie internetowej UMWŚ i innych 

witrynach internetowych. W przypadku udostępnienia prac 

szerokiej publiczności gdzie istnieje ryzyko uszkodzenia, 

w przypadku zaistnienia takiego zdarzenia zrzekam się 

ewentualnych roszczeń majątkowych wobec Organizatora 

konkursu. 

 

 


