
 

Regulamin Powiatowego Konkursu Artystycznego "Barwy Jesieni" 

 

Przepisy ogólne 

 Organizatorem Powiatowego  Konkursu Artystycznego „Barwy Jesieni ” jest Zespół Szkół 

Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim. 

 Patronat nad Konkursem objął Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu 

Śląskim. 

 Celem Konkursu jest rozwijanie zdolności artystycznych poprzez twórczą interpretację fotograficzną, 

plastyczną i literacką. 

 Konkurs podzielony jest na trzy kategorie: fotograficzną, plastyczną i literacką. 

 W Konkursie wezmą udział prace fotograficzne i plastyczne o tematyce jesiennej, czyli jesienne 

pejzaże, ogrody, parki, jesienne liście, kwiaty i owoce oraz literackie prace inspirowane jesienią. 

 Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych w powiecie wodzisławskim. 

 Oddanie prac oznacza akceptację  warunków Konkursu wyrażonych w niniejszym regulaminie. 

Warunki przyjmowania prac konkursowych 

 Każdy uczestnik może oddad: 

 w kategorii fotograficznej do 3 prac (czarno – białe lub barwne), 

 w kategorii plastycznej do 3 prac z dowolnej dziedziny plastycznej (malarstwo, rysunek, grafika) 

format A4 lub większy 

 w kategorii literackiej: 

- poezja – do 3 wierszy, 

- proza – do 2 prac (opowiadanie, reportaż, felieton, esej, nowela), objętośd maksymalnie 2 

strony wydruku. 

 Prace wraz z niezbędnymi oświadczeniami (załączniki) należy dostarczyd osobiście  

 lub przesład na adres: 

Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim 

ul. Szkolna 1, 44-300 Wodzisław Śląski 

Powiatowy Konkurs Artystyczny "Barwy Jesieni" 



 Prace fotograficzne i literackie wraz ze skanami oświadczeo (załączniki) można przesłać e-mailem 

na adres: barwyjesieniart@gmail.com 

 Prace oddane na Konkurs muszą byd pracami własnymi uczestnika Konkursu, wykonane 

indywidualnie i samodzielnie. 

 W Konkursie nie mogą brad udziału prace prezentowane w innych Konkursach, wystawach, itp. 

 Każdej z prac zostanie nadany numer znany jedynie organizatorom. 

Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia  

i nazwiska oraz pracy na stronie szkoły i w innych mediach, gdzie prace będą prezentowane. 

Organizatorzy podkreślają, że nadesłane dane osobowe będą wykorzystane do realizacji Konkursu 

oraz do celów promocyjnych Konkursu. 

 Złożone w Konkursie prace przechodzą na własnośd organizatorów. 

 Prace zostaną wykorzystane w wystawie pokonkursowej.  

 Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac nie spełniających wyżej wymienionych 

  wymogów. 

 Prace należy składad od 02 października do 30 listopada 2019 r. 

 Prace nie zostaną wykorzystane do innych celów bez wiedzy i zgody autora. 

Nagrody i wyróżnienia 

 Organizator przewiduje przyznanie I, II, III miejsca z każdej kategorii. 

 Laureaci wyłonieni zostaną werdyktem powołanej przez organizatorów komisji konkursowej. 

Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu 2019r. O wynikach Konkursu, terminie i miejscu 

wręczenia nagród wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni. 

 Szczegółowe informacje można uzyskad pod numerem telefonu: 609 929 488 lub  513 030 119, albo 

pisząc na adres mailowy:  ibanajska@gmail.com, kornela.granacka@gmail.com 

   

                                                                                   Organizatorki Konkursu: 

   Izabela Banajska,   Kornela Granacka - Trzaska,  Ewa Tanenberg - Zając 

 

 

 



KARTA  UCZESTNICTWA 

 

w  Powiatowym Konkursie Artystycznym " Barwy Jesieni" 

 

 

Nazwisko i imię uczestnika ....................................................................................................... 

Tytuły prac ................................................................................................................................ 

Klasa.......................................................................................................................................... 

Nazwa szkoły............................................................................................................................. 

Adres szkoły.............................................................................................................................. 

Nr telefonu i e-mail szkoły........................................................................................................ 

Nazwisko i imię nauczyciela-opiekuna...................................................................................... 

 

 

OŚWIADCZENIE  

Oświadczam, że praca konkursowa jest wyłącznie mojego autorstwa i nie narusza praw 

autorskich osób trzecich. 

                                                                                .......................................................... 

                                                           data, podpis uczestnika Konkursu 

 

                                                             ........................................................... 

                                                                                 data, podpis rodzica/opiekuna prawnego 

                                                             (w przypadku osoby niepełnoletniej) 

 

       Zgoda na wykorzystanie danych  osobowych i wizerunku 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie  danych osobowych, w tym  wizerunku utrwalonego na 

zdjęciach  (imię i nazwisko uczestnika Konkursu) ................................................... w związku  

z uczestnictwem w Powiatowym Konkursie Artystycznym  " Barwy Jesieni". 

 

                                                                                  …............................................................ 

                                                                                Czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego/ 

                                                                                         pełnoletniego uczestnika Konkursu 

 


