
Regulamin konkursu „Pilica – dziedzictwo natury, kultury i tradycji” 
 
 

 

Organizator:  
Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” 

Plac Zygmunta Starego 9 

26-800 Białobrzegi 
 
 

Cele konkursu:  
1. Przybliżenie młodzieży geografii i historii regionu oraz znaczenia Rzeki Pilicy.  

2. Rozwijanie wyobraźni, wrażliwości  twórczej oraz umiejętności wypowiedzi 

artystycznej. 

3. Kształtowanie świadomości ekologicznej, kulturalnej oraz przynależności do 

tradycji regionu. 

 

Temat i zadanie konkursu: 

Tematem konkursu jest rzeka Pilica – naturalne i historyczno – kulturowe dziedzictwo. 

Zachęcamy do przedstawienia piękna i majestatu rzek w różnych porach roku, ukazania 

jej form i zjawisk. Ukazanie różnych historii i tradycji przynależnych do danych regionów. 

 

 

Warunki: 

1. Konkurs adresowany jest do młodzież w wieku 14-17 lat. W konkursie mogą wziąć 

udział uczniowie wszystkich typów szkół (z wyjątkiem uczniów szkół plastycznych), 

podopieczni placówek wychowania pozaszkolnego, klubów, świetlic, domów kultury. 

2. Konkurs ma charakter indywidualny – prace grupowe nie będą oceniane. 

3. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę. 

4. Na konkurs należy dostarczyć prace wcześniej niepublikowane. 

5. Technika wykonania prac: malarstwo, pastel i inne płaskie techniki barwne. 

6. Format prac – A3 (297mm x 420 mm) i A2 (420mm x 594mm). 

7. Każda praca powinna być opatrzona na odwrocie czytelnie wypełniona metryczką 

zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek, adres, telefon i e-mail instytucji 

patronującej, imię i nazwisko oraz dane kontaktowe rodzica/opiekuna. Organizator 

dopuszcza dołączenie metryczki jako oddzielnego dokumentu pod warunkiem 

oznaczenia pracy w sposób pozwalający na identyfikację autora.  

8. Regulamin wraz z wzorem metryczki dostępne są na stronie internetowej 

www.zapilicze.pl  

9. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać na adres organizatora 

konkursu:  
Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” 

Plac Zygmunta Starego 9 

26-800 Białobrzegi 

10. Termin nadsyłania prac – 30.09.2019r. - decyduje data wpływu do siedziby 

Organizatora.   

 

Ocena i nagrody: 
 
1. Jury powołane przez organizatora przyzna nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych 

miejsc: I miejsce – tablet, II miejsce – kamera, III miejsce – słuchawki oraz 7 
wyróżnień (głośniki). Ponadto każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom. 

2. Jury ma prawo przyznania dwóch równorzędnych miejsc i wyróżnień, ma także prawo 
nie przyznać pierwszego miejsca. 

3. Ocena Jury jest ostateczna i niepodważalna. 
4. Jury przy ocenie prac weźmie pod uwagę: atrakcyjność i oryginalność, poziom 

artystyczny, estetykę wykonania. 

 

 

http://www.zapilicze.pl/


Uwagi dodatkowe:  
1. Niniejszy Regulamin jest jednym dokumentem określającym zasady konkursu 

2. Prace niezgodne z regulaminem lub zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, 

nie będą brane pod uwagę. 

3. Nagrodzone prace (I, II, III miejsce i wyróżnienia) przechodzą na własność 

Organizatora. Pozostałe prace mogą być odebrane do dnia 30.11.2019r 

4. Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania dokumentacji w formie katalogów, 

fotografii i biuletynów oraz publikacji nadesłanych prac w mediach bez uiszczania 

honorariów. 

5. Wyniki konkursu zamieszczone zostaną do dnia 11.10.2019r na stronie 

internetowej Lokalnej Grupy Działania „Zapilicze” www.zapilicze.pl  

6. Podsumowanie konkursu połączone z wernisażem nadesłanych prac odbędzie się dnia 

11.10.2019r. 

7. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody 

na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatorów w zakresie 

niezbędnym do przeprowadzenia i promocji konkursu. 

8. W przypadku zgłoszenia dużej liczby prac, o rozstrzygnięciu decyduje data złożenia  

wpływu do LGD „Zapilicze” 

9. Dodatkowych informacji udziela Biuro LGD „Zapilicze” Kon. Tel. 48 613 23 59  

10. W sprawach nieobjętych Regulaminem decyduje Organizator. 

 

 

http://www.zapilicze.pl/

