
 

I.  Organizator konkursu. 

1. Organizatorem konkursu plastycznego o nazwie "TRYPTYK ŚWIĘTOKRZYSKI” jest Dom 

Wczasów Dziecięcych „Gołoborze” w Rudkach. 

2. Adres organizatora: Rudki, ul. Górnicza 3, 26-006 Nowa Słupia, e-mail: 

dwdgoloborze@gmail.com,  adres strony internetowej: www.goloborze.pl  

II.  Cele konkursu. 

1. Rozwijanie pasji artystycznych uczniów szkół podstawowych oraz wzbudzanie ich 

zainteresowania sztuką. 

2. Promowanie dziedzictwa kulturowego regionu Gór Świętokrzyskich wśród dzieci                          

i młodzieży, nauczycieli oraz pracowników instytucji kultury z terenu całego kraju. 

3. Kształtowanie wyobraźni oraz inwencji twórczej uczniów poprzez tworzenie prac 

plastycznych inspirowanych literaturą. 

4. Popularyzacja wiedzy o regionie Gór Świętokrzyskich – miejsca o wyjątkowych walorach 

przyrodniczych i turystycznych. 

5. Wzmacnianie poczucia tożsamości regionalnej dzieci i młodzieży.  
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III.  Warunki udziału w konkursie. 

1. Konkurs skierowany jest do szkół podstawowych oraz instytucji kultury z terenu całego 

kraju, które: 

a) zapoznały się z niniejszym Regulaminem i akceptują jego postanowienia, 

b) zgłosiły swój udział w konkursie poprzez przesłanie skanu wypełnionej karty zgłoszenia 

(załącznik nr 1) podpisanej przez dyrektora placówki na adres 

dwdgoloborze@gmail.com w terminie do 10 października 2020 r. do godziny 12.00. 

2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych.  

3. Praca powinna być wykonana przez zespół klasowy, międzyklasowy lub międzyszkolny (w 

ramach instytucji kultury). 

4. Każdy zespół może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. 

5. Wymagany format pracy: A-0 lub A-1. 

6. Technika wykonania pracy jest dowolna z zachowaniem formy tryptyku (trzyczęściowy 

obraz). 

7. Tematyka: legendy świętokrzyskie (jedna lub kilka legend), w oparciu o dowolne 

opracowania literackie lub załączone teksty legend (załącznik nr 3).  

8. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi wcześniej 

oraz nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest 

jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o tych faktach. 

9. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. 

10. W przesyłce zaadresowanej do organizatora z dopiskiem Konkurs plastyczny „TRYPTYK 

ŚWIĘTOKRZYSKI” należy umieścić: 

a) pracę opisaną wg następującego wzoru: nazwa i adres instytucji, nazwa zespołu 

wykonującego pracę, imię i nazwisko opiekuna oraz jego telefon kontaktowy, 

b) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego każdego członka zespołu wykonującego 

pracę zawierające: zgodę na udział w konkursie, zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych oraz oświadczenie dotyczące praw autorskich do dzieła, wzór którego 

stanowi załącznik nr 2  do niniejszego Regulaminu. 

11.  Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na 

organizatora prawa własności do zgłoszonej pracy. 

12. Prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2020 r. osobiście 

w siedzibie organizatora lub za pośrednictwem przesyłki pocztowej /kurierskiej (decyduje 

data stempla pocztowego) z dopiskiem Konkurs plastyczny „Tryptyk świętokrzyski" na 

adres:  
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Dom Wczasów Dziecięcych „Gołoborze” w Rudkach 
Rudki, ul. Górnicza 3, 
26-006 Nowa Słupia 

 
13. Prace nie spełniające powyższych zasad nie zostaną zakwalifikowane do udziału                        

w konkursie. 

IV.  Komisja Konkursowa i kryteria oceny. 

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana przez 

organizatora. 

2. Kryteria oceny pracy: 

a) zgodność pracy z tematem, 

b) jakość wykonania, 

c) oryginalność i pomysłowość, 

d) walory artystyczne tj. kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania, 

e) stopień trudności wykonania.  

3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nieodwołalna. 

V.  Ogłoszenie wyników konkursu. 

1. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się najpóźniej do 15 listopada 2020 r. Organizator 

zastrzega sobie zmianę terminu ogłoszenia wyników. 

2. Instytucje, których prace zostaną nagrodzone, zostaną powiadomione telefonicznie i 

mailowo o wynikach konkursu.  

3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania nazwy i informacji                      

o zwycięzcach konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach promocyjnych                 

i informacyjnych Organizatora oraz w mediach i Internecie. 

4. Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe będą prezentowane na wystawie 

pokonkursowej w Domu Wczasów Dziecięcych „Gołoborze”.  

VI.  Nagrody główne. 

1. Organizator konkursu przyzna trzy nagrody główne. Organizator zastrzega sobie także 

możliwość przyznania wyróżnień. 

2. Nagrodą główną jest pięciodniowy pobyt dla maksymalnie 40 uczniów w Domu Wczasów 

Dziecięcych „Gołoborze” w Rudkach w Górach Świętokrzyskich, obejmujący nocleg, 

wyżywienie oraz zajęcia edukacyjne prowadzone przez kadrę pedagogiczną DWD. 

Ramowy program pobytu stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. 



3. Organizator konkursu nie zapewnia transportu do/z Domu Wczasów Dziecięcych 

„Gołoborze” ani ubezpieczenia uczestników pobytu. 

4. Warunkiem skorzystania z nagrody jest przesłanie dokumentów wymaganych przy 

zakwaterowaniu w Domu Wczasów Dziecięcych „Gołoborze” (skierowanie i lista 

uczestników), dostępnych na www.goloborze.pl w zakładce: Do pobrania. 

5. Istnieje możliwość modyfikacji ramowego programu pobytu będącego nagrodą główną i 

uzupełnienie go o dodatkowe atrakcje. W takim przypadku ewentualne koszty autokaru, 

przewodnika i biletów wstępu ponosi instytucja kierująca lub uczestnicy pobytu. 

6. Odebranie nagrody głównej nastąpi w grudniu 2020 r. w ustalonym przez Organizatora 

terminie. 

VII. Postanowienia końcowe. 

1. Organizator konkursu nie zwraca poniesionych przez uczestników kosztów przygotowania 

oraz złożenia prac konkursowych. 

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w zapisach niniejszego Regulaminu 

oraz do wykorzystania danych podmiotów biorących udział w konkursie na potrzeby 

promocji konkursu oraz działalności DWD Gołoborze w Rudkach. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich 

przez autora pracy zgłoszonej do konkursu.  

4. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Domu Wczasów Dziecięcych 

„Gołoborze” w Rudkach www.goloborze.pl .  

5. Wszelkie informacje dotyczących konkursu dostępne pod numerem telefonu 

koordynatora  - tel. 661-105-150 .               

6. Sprawy nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator konkursu. 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

nr 1 – wzór Karty Zgłoszenia 

nr 2 – oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 

nr 3 – teksty legend świętokrzyskich 

nr 4 – ramowy program pobytu stanowiącego nagrodę główną w konkursie 
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