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Plakat na 50 – lecie Krajowego Festiwalu Piosenki P olskiej 
 
 

REGULAMIN 

Konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych miasta Opola 

 

I. Przepisy ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest Biuro Promocji i Współpracy Międzynarodowej 

Urzędu Miasta Opola. 

2. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci z placówek szkolnych wszystkich 

szczebli edukacyjnych miasta Opola z podziałem na trzy grupy wiekowe :  

a) pierwszą grupę wiekową stanowią dzieci klas I-VI szkół podstawowych, 

b) drugą grupę wiekową stanowi  młodzieŜ klas I-III szkół gimnazjalnych, 

c) trzecią grupę wiekową stanowi młodzieŜ klas I-III szkół średnich 

3. Nadrzędną ideą Konkursu jest promowanie miasta Opola podczas Krajowego 

Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu z okazji jego 50 - lecia. 

4. Cele konkursu: 

• promocja miasta Opola, 

• promowanie 50 –tego KFPP, 

• promowanie dziecięcej ekspresji twórczej, 

• kształtowanie postawy otwartości w wypowiedzi artystycznej. 

5. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację postanowień niniejszego 

Regulaminu. 

 

II. Przepisy dotyczące prac konkursowych 

1. Pracę konkursową powinien stanowić plakat - samodzielna praca plastyczna 

wykonana w dowolnej technice ( rysunek, malarstwo ) i dowolnym rozmiarze. 



2. Praca konkursowa powinna zawierać w sobie elementy pozwalające na 

powiązanie jej z ideą Konkursu, wymienioną w pkt.I.3. 

3. Zamieszczona na odwrocie pracy konkursowej wizytówka powinna zawierać 

wyłącznie imię i nazwisko autora oraz tytuł pracy. 

4. Do pracy konkursowej powinna być dołączona oddzielna kartka zawierająca 

dane autora ( imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, telefon 

domowy, telefon komórkowy, nazwę szkoły, której jest uczniem ) oraz 

pisemną zgodę rodziców na udział w Konkursie. 

5. Pracę konkursową ( nieskładaną i nierolowaną, opakowaną w szary papier     

z dopiskiem Konkurs Plastyczny „50 – lecie KFPP w Opolu” naleŜy dostarczyć 

osobiście na adres : Biuro Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu 

Miasta Opola, 45-018 Opole,  ul. Krawiecka 13     

 

III. Terminarz konkursowy 

1. Termin dostarczenia prac mija 30.04.2013 r. Prace dostarczone po tym 

terminie nie wezmą udziału w Konkursie. 

2. Prace konkursowe oceni Jury powołane przez Organizatorów. 

3. Ocena prac nastąpi do 30.05.2013 r. Jury ma prawo przyznania nagród     ex 

aequo, jak równieŜ prawo nie wyłonienia laureatów. Werdykt Jury jest 

ostateczny i nie podlega weryfikacji. 

4. O werdykcie Jury laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie do       

05.06.2013 r. Ponadto, wyniki Konkursu zostaną podane na stronach 

internetowych Organizatorów: www.opole.pl oraz na Facebooku. 

5. Uroczyste podsumowanie Konkursu, połączone z wręczeniem nagród               

i wyróŜnień nastąpi podczas Festiwalu. 

 

IV. Przepisy dotyczące prac konkursowych 

1. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe promujące Opole. 

2. Nagrodzone i wyróŜnione prace zostaną zaprezentowane na specjalnej 

wystawie w hallu Opolskiego Ratusza. 

 

V. Prawa autorskie 

1. Organizatorzy Konkursu nie zwracają prac konkursowych ich autorom. 



2. Poprzez dostarczenie prac, uczestnicy Konkursu ( a w przypadku osób 

niepełnoletnich – ich rodzice lub prawni opiekunowie ) przenoszą na 

Organizatorów wszelkie autorskie prawa majątkowe do tych prac, na 

wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

3. Organizatorzy Konkursu uzyskują prawo do wielokrotnej ekspozycji prac 

konkursowych ( oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora ), m.in. na stronie 

internetowej www.opole.pl oraz Facebooku. 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie.  

 

  

 

 

 

 

  

 

 


