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45-082 Opole, ul. Piastowska 14 

tel./fax 77 45 24 433/750 

www.wuozopole.pl, e-mail: biuro@wuozopole.pl 
 

 

Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży 

pt. „Mój ulubiony zabytek, pomnik historii” 

 

 

Regulamin konkursu 

 

Organizator: Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków 

Cele konkursu: 1. Uwrażliwienie dzieci i młodzieży na zabytki najbliższej okolicy. 

2. Pogłębienie wiedzy na temat ochrony zabytków. 

3. Propagowanie wśród dzieci i młodzieży różnych technik plastycznych 

oraz promocja szczególnie uzdolnionych autorów. 

4. Propagowanie wiedzy o Pomnikach Historii w województwie 

opolskim 

Warunki:  

 Format – max A3 

 Technika – dowolna (płaska) 

 Ilość prac wykonanych przez jedną osobę – do 2 

 

Uczestnicy: 

Dzieci i młodzież w wieku od 5 do 20 lat. Uczestnictwo w konkursie może być zgłoszone  

w imieniu szkoły, placówki lub indywidualnie. 

 

Termin i miejsce nadsyłanie prac: 

Prace należy przynosić lub nadsyłać w terminie do 28 lutego 2013 r. na adres: 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu, ul. Piastowska 14, 46-082 Opole 

 

 

http://www.wuozopole.pl/
mailto:biuro@wuozopole.pl


Opis prac: 

Prace powinny być opisane na odwrocie drukowanym pismem: 

autor ……………………………………. wiek………………….... 

szkoła, placówka, miejscowość, adres, telefon ……………………. 

Imię i nazwisko nauczyciela, instruktora ………………………….. 

 

Komisja oceniająca: 

W skład komisji konkursowej będą wchodzić pracownicy WUOZ w Opolu oraz profesjonalni 

artyści – plastycy. 

 

Ogłoszenie wyników: 

Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu, terminie wręczenia nagród i otwarciu 

wystawy pokonkursowej odrębnym pismem 

 

Nagrody: 

Organizatorzy przewidują dla autorów najlepszych prac nagrody rzeczowe oraz dyplomy 

 

Uwagi końcowe: 

1. Informacje o opolskich Pomnikach Historii można znaleźć na stronie 

www.zabytek.pl/Zabytki w Polsce/Pomniki historii 

2. Koszt przesyłki pokrywa uczestnik. 

3. Prace niezgodne z regulaminem, nadesłane po terminie, zrolowane lub zniszczone nie 

będą brane pod uwagę. 

4. Przesłane prace przechodzą na własność organizatora i mogą być przez niego 

popularyzowane, wystawiane. 

5. W sprawach organizacyjnych można kontaktować się z sekretariatem WUOZ w Opolu 

nr 77 4524 433, e-mail: biuro@wuozopole.pl 

 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie. 

 

 

 

 

http://www.zabytek.pl/Zabytki

