
 

                                                                                                                            
 
 

                                                  Oleśnica, 29.03.2018 r.                                            

 

IV POWIATOWY FESTIWAL SZTUKI  

„Legendy Rocka” 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„ Legendy rocka” 

dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 19 roku życia 

 
I. ORGANIZATOR - Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy  

                                                           
II. CELE   KONKURSU  

1. Kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie różnorodnych prac plastycznych                           

na określony temat. 

2. Promocja sztuki dziecięcej oraz realizacja pięknej idei wychowania przez sztukę i dla sztuki. 

 

III. INFORMACJE O  PRZEBIEGU  KONKURSU 

 

1. Wiek uczestników: od 6 do 19 lat (nie przyjmujemy prac zbiorowych). 

2. Proponowane formy artystycznej wypowiedzi (techniki płaskie): rysunek, malarstwo, techniki 

graficzne, kolaże płaskie, techniki łączone, techniki własne. 

3. Format: praca w formacie nie większym niż format A3.  

4. Prace powinny być opisane czytelnie: adres placówki/szkoły, imię i nazwisko oraz wiek autora 

pracy, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna artystycznego. 

5. Termin przekazania prac konkursowych – 8 maja 2018 r. 

6. Prace należy dostarczyć na adres: PCEiK  w Oleśnicy, 56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56. 

7. Nadesłane na konkurs prace stają się własnością organizatora i wchodzą w skład kolekcji Galerii 

56. Nie przewidujemy zwrotów prac, również tych, które nie zakwalifikowały się do wystawy 

pokonkursowej. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do różnych form publikacji nadesłanych 

prac. 

8. Publikacja protokołu z posiedzenia jury konkursowego na stronie Powiatowego Centrum Edukacji  

i Kultury: www.pceik.pl  - 11 maja 2018 r. 

9. Wystawa i wręczenie nagród odbędzie się 18 maja 2018 r. podczas Przeglądu Festiwalu  Sztuki. 
 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Udział w konkursie każdego uczestnika jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni niniejszego 

regulaminu. 

2. Osoby łamiące zasady określone w niniejszym regulaminie zostaną wykluczone z udziału w wyżej 

wspomnianym konkursie.  

3. Odpłatność w wysokości 10 zł od ucznia obowiązuje w przypadku szkół z miast i gmin powiatu 

oleśnickiego, które nie zawarły porozumienia z PCEiK w sprawie doradztwa metodycznego  

i doskonalenia zawodowego nauczycieli.   

4. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie danych osobowych 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.) 

POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI I KULTURY 

56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56 
 

Sekretariat tel.: 071-314-01-72; Internet: www.pceik.pl; 

E-mail: sekretariat@pceik.pl 

http://www.pceik.pl/
http://www.pceik.pl/


 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


