
 
 

Regulamin konkursu 

„Dywan kwietny – mój obraz lokalnej tradycji” 

 

1. Organizatorem konkursu plastycznego jest Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach 

Opolskich. 

2. Konkurs realizowany jest w ramach projektu pn.: „Tradycja nasza kwietna – działania 

animacyjne wokół tradycji układania kwietnych dywanów”, dofinansowanego ze środków 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura ludowa  

i tradycyjna 2022.  

3. Celem konkursu jest:  

• popularyzowanie lokalnej tradycji ludowej oraz utrwalanie dorobku kulturowego  

i niematerialnego dziedzictwa, które stanowią kwietne dywany podczas obchodów 

Bożego Ciała w wybranych miejscowościach Gminy Ujazd oraz Gminy Leśnica, 

• rozbudzanie inwencji twórczej, 

• przekaz wartości i tradycji, 

• integracja społeczności lokalnej. 

4. Konkurs plastyczny zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych: 

1) Dzieci w wieku przedszkolnym 

2) Dzieci w wieku klasy I-III szkoły podstawowej  

3) Dzieci oraz młodzież w wieku klasy IV-VIII szkoły podstawowej. 

5. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie fragmentu kwietnego dywanu w wersji 

przestrzennej, tj. w formacie 3D, przy zastosowaniu dowolnej techniki i materiałów. 

Dopuszcza się format: A0, A1, A2, A3, A4 lub inne, z zastrzeżeniem, że maksymalna 

długość boku może wynieść 150 cm. 

6. Prace należy dostarczyć do Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich  

(ul. Dworcowa 23) do 12 sierpnia (piątek) 2022 r. wraz z wypełnioną dokumentacją 

(Załącznik nr 1 Karta zgłoszeniowa oraz Załącznik nr 2 Zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych), która dostępna jest na stronie internetowej www.centrum-kultury.eu  

lub w Dziale promocji PCK. Do prac plastycznych należy załączyć informację o danych 

osobowych uczestnika, tj. wyłącznie imię i nazwisko oraz kategorię wiekową, w której 

startuje. Informacja ta powinna być widoczna, umożliwiająca jednoznaczną identyfikację 

pracy i przytwierdzona do pracy tak, by możliwe było jednoznaczne przypisanie autorstwa. 

7. Pracę należy wykonać indywidualnie, tj. w ramach konkursu odrzucane będą prace 

wykonane przez więcej niż jedną osobę (prace grupowe) .Każda osoba może zgłosić  

do konkursu wyłącznie jedną pracę (dywan). 

8. Dostarczenie pracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej wystawienie w ramach 

wystawy pokonkursowej z podaniem autorstwa pracy, również na stronach internetowych 

Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich, portalach społecznościowych  

oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach związanych z działalnością 

http://www.centrum-kultury.eu/


 
Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich z podaniem danych osobowych 

twórców.   

9. Wykonane prace przechodzą na własność Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach 

Opolskich. 

10. Prace będą oceniane przez powołaną do celów Konkursu Komisję Konkursową  (zwaną 

dalej „Komisją”). Komisję powołuje Organizator. Od decyzji Komisji nie przysługuje 

odwołanie.  

11. Komisja Konkursowa nagrodzi min. 3 najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej.  

12. Kryteria oceny są następujące: 

• ogólne wrażenie artystyczne, 

• oryginalność, 

• staranność wykonania i nakład pracy, 

• różnorodność zastosowanych technik, 

• samodzielność. 

13. Podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 28 sierpnia 

(niedziela) 2022 r. podczas wydarzenia plenerowego, organizowanego w ogrodzie 

Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich, w ramach projektu „Tradycja 

nasza kwietna – działania animacyjne wokół tradycji układania kwietnych dywanów”, 

dofinansowanego z programu Kultura ludowa i tradycyjna 2022 Ministerstwa Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego. O dokładnej godzinie podsumowania konkursu laureaci 

zostaną powiadomieni telefonicznie. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe  

oraz dyplomy. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody  

na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora dla potrzeb realizacji Konkursu.  

14. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania bądź odwołania konkursu w przypadku 

zaistnienia przeszkód uniemożliwiających jego przeprowadzenie.  

15. Przystąpienie do udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją postanowień 

niniejszego regulaminu. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany będą 

przekazywane za pomocą strony internetowej PCK. 

16. Interpretacja regulaminu przysługuje Organizatorowi. W sprawach nieujętych w niniejszym 

regulaminie decyduje Dyrektor Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich. 
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