Regulamin konkursu plastycznego
„Rodzina Podkanclerzego Szczuki – portret”
Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie,
zaprasza uczniów szkół podstawowych klas I – VI z terenu gminy Szczuczyn do udziału w
konkursie plastycznym „Rodzina Podkanclerzego Szczuki – portret”.
Celem Konkursu jest uczczenie 329 rocznicy nadania praw miejskich dla Szczuczyna,
poszerzenie wiedzy dzieci i młodzieży na temat rodziny Podkanclerzego Stanisława
Antoniego Szczuki – założyciela i właściciela Szczuczyna, jak również rozwinięcie
zainteresowań i umiejętności plastycznych.
UCZESTNICY KONKURSU:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – VI ze szkół podstawowych z terenu
gminy Szczuczyn z podziałem na kategorie:
2. Kategoria klasy I- III oraz kategoria IV – VI.
WARUNKI KONKURSU:
Stworzenie portretu rodzinnego rodziny Podkanclerzego Stanisława Antoniego Szczuki:
1. Pracę należy wykonać na papierze, w technice płaskiej: rysunek (czarno-biały lub
kolorowy), malarstwo, techniki mieszane, grafika, techniki komputerowe.
2. Format: A3.
3. Autorem pracy może być tylko jedna osoba. Prace grupowe nie będą oceniane.
4. Pracę należy czytelnie podpisać z tyłu – imię nazwisko, klasa, szkoła, telefon
kontaktowy.
5. Praca przesłana na konkurs musi stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział
w konkursie, wcześniej niepublikowana.
6. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora konkursu –
Biblioteki – Centrum Kultury w Szczuczynie i nie będą odsyłane.
7. Zgłoszenie pracy do konkursu następuje poprzez jej złożenie w siedzibie Organizatora
Biblioteki – Centrum Kultury w Szczuczynie (ul. Łomżyńska 11, 19-230 Szczuczyn).
8. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne przeniesienie
prawa własności złożonej pracy plastycznej.
9. Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane w przestrzeni Biblioteki – Centrum
Kultury w Szczuczynie jako wystawa stacjonarna.
10. Planowana jest również relacja z wystawy prac pokonkursowych na stronie i
kontach społecznościowych (Facebook i Instagram) Biblioteki – Centrum Kultury w
Szczuczynie oraz lokalnych portalach internetowych.
11. Uczestnikom konkursu pozostawiamy wybór jak przedstawią rodzinę Podkanclerzego
Szczuki na portrecie – czy będzie to wersja we współczesnych strojach czy strojach z
epoki w której żyli bohaterowie konkursu.
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HARMONOGRAM KONKURSU:
1. Czas trwania konkursu: 22.09.2021 – 29.10.2021 roku do godziny 16:00.
2. Ocena Komisji Konkursowej do 05.11.2021 r.
3. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom i wyróżnionym w konkursie
odbędzie się w terminie, o którym Organizator poinformuje na swojej stronie
internetowej i portalach społecznościowych.
NAGRODY:
KATEGORIA KLASY I – III:
I miejsce – KREATYWNY PAKIET
II miejsce – NAGRODA NIESPODZIANKA
III miejsce – NAGRODA NIESPODZIANKA
KATEGORIA KLASY IV – VI:
I miejsce – KREATYWNY PAKIET
II miejsce – NAGRODA NIESPODZIANKA
III miejsce – NAGRODA NIESPODZIANKA
1. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień oraz nagród
pozaregulaminowych.
2. Laureaci i wyróżnieni zostaną powiadomieni przez Organizatora drogą telefoniczną.

PUBLIKOWANIE PRAC PLASTYCZNYCH:

1. Zgłoszenie pracy plastycznej na konkurs oznacza akceptację warunków regulaminu. Jest to
także równoznaczne ze zgodą na bezpłatne ich publikowanie w dowolnym medium, na
dowolnym nośniku, w dowolnym czasie i ilości w działaniach, które prowadzi Biblioteka –
Centrum Kultury w Szczuczynie.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
regulaminu i oświadczeniem, że prace złożone na konkurs zostały wykonane osobiście.
2. Uczestnik konkursu zrzeka się praw do pracy konkursowej na rzecz Organizatora.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane
opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych
informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.
4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i wiążące dla Uczestników.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu konkursu.
6. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
kodeksu cywilnego.

Osoba kontaktowa w sprawach konkursu:
Andrzej Kosmowski – animator kultury
Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie
tel. 501639043 / (86) 262 10 36 / (86) 262 10 37

