
Regulamin 

Organizator: 

Wąbrzeski Dom Kultury; ul. Wolności 47, 87-200 Wąbrzeźno 

tel./fax.  56 688 17 27, 56 688 23 42 

e-mail: animacja@wdkwabrzezno.pl 

www.wdkwabrzezno.pl 

Osoba do kontaktu: 

 Dorota Otremba, tel. 56 688 17 27 wew. 24; 535 436 071 

 

Cel  konkursu: 

 Utrwalenie pamięci o Ojcu Świętym Janie Pawle II - Wielkim Polaku 

– Pielgrzymie, 

 Rozwijanie inwencji twórczej, kreatywności i aktywności wśród 

uczestników konkursu, 

 Kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji 

niewerbalnej. 

Patronat honorowy: 
Biskup Diecezji Toruńskiej Andrzej Suski 

 

Uczestnicy: 

Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół podstawowych  

i gimnazjalnych z terenu województwa kujawsko – pomorskiego. Prace 

będą oceniane w dwóch  kategoriach wiekowych:  

 uczniowie szkół podstawowych, 
 uczniowie szkół gimnazjalnych. 

Warunki uczestnictwa: 

 Prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie pracy, 

zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek i adres domowy, nazwę 

placówki do której uczęszcza uczestnik konkursu, numer  telefonu, 

 Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie  

nie będą oceniane, 

 Do pracy powinna zostać dołączona pisemna zgoda rodzica  

lub prawnego opiekuna na udział w konkursie, 

 Format pracy nie mniejszy niż A4 nie  większy niż A3, 

 Technika pracy dowolna, 

 Prace należy dostarczyć osobiście do Wąbrzeskiego Domu Kultury 

lub przesłać na adres: 

Wąbrzeski Dom Kultury, ul. Wolności 47, 87- 200 Wąbrzeźno 

                              do dnia 9 maja 2014 r. 

Nagrody: 
Jury powołane przez organizatora dokona kwalifikacji prac na wystawę 

pokonkursową oraz przyzna I, II, III nagrodę, w każdej kategorii. Jury zastrzega 

sobie prawo do nie wyłaniania zwycięzców oraz o możliwości przyznawania miejsc 

ex aequo. Otwarcie wystawy i wręczenie nagród laureatom nastąpi dnia  

16 maja  2014 r. godz.16.30, w Wąbrzeskim Domu Kultury. 

Prawa organizatorów: 
 Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostają własnością 

organizatora, 
 Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania 

imienia, nazwiska i informacji o laureatach konkursu  
oraz umieszczenie tych informacji w mat. reklamowych 
organizatora oraz w mediach i Internecie, 

 W przypadku  dużej ilości prac organizator zastrzega sobie 
możliwość dokonania wyboru prac przeznaczonych na wystawę 
pokonkursową, 

 W przypadku małej liczby zgłoszonych prac organizator zastrzega 
sobie możliwość do odwołania konkursu, 

 W przypadku nieodebrania nagrody, zostanie ona wysłane pocztą 
na koszt odbiorcy, 

 Zgłoszenie udziału do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem 
zgody na przetwarzanie danych osobowych wszystkich zgodnie  
z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych 
osobowych” (Dz. U z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz 
zgody na wykonywanie zdjęć podczas imprezy i wykorzystanie ich 
w sposób etyczny w materiałach promocyjnych, mediach, gazetach 
oraz stronach www. Ponadto nadesłanie zgłoszenia jest 
równoznaczne z uznaniem innych punktów niniejszego regulaminu. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wąbrzeski Dom Kultury 

ul. Wolności 47 

87-200 Wąbrzeźno 

tel. /fax.  56 688 17 27, 56 688 2342 

e-mail: animacja@wdkwabrzezno.pl 

www.wdkwabrzezno.pl 

   VII Wojewódzki  

    Konkurs Plastyczny 
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