
 

 
 
 

„ROSmalowani” 

WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY 2020 
REGULAMIN 

 
ORGANIZATOR KONKURSU 
Łódzki Dom Kultury 
 
PATRONAT HONOROWY 
Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber 
  
CELE KONKURSU 

• przedstawienie piękna województwa łódzkiego; 

• budowanie poczucia więzi i identyfikacji z miejscem życia lub urodzenia; 

• promowanie twórczości malarskiej wśród dzieci i młodzieży; 

• rozwijanie umiejętności obserwowania otoczenia i uwrażliwianie na jego piękno; 

• kształtowanie twórczej postawy; 

• zachęcanie dzieci i młodzież województwa do zwiększenia aktywności w prezentacjach konkursowych. 
 

TEMAT KONKURSU 
MOJA PIĘKNA OKOLICA – PLASTYCZNA INTERPRETACJA „MAŁEJ OJCZYZNY” czyli stworzenie prac plastycznych 
przestawiających piękno województwa łódzkiego. 
 
TERMINARZ 

1. Termin dostarczenia prac: do 6 listopada 2020 roku na adres Łódzkiego Domu Kultury. O zachowaniu terminu 
decyduje data wpływu do Łódzkiego Domu Kultury. 

2. Rozstrzygnięcie konkursu wraz z rozdaniem nagród zwycięzcom nastąpi w siedzibie i terminie wskazanym przez 
organizatora. 

 
UCZESTNICY KONKURSU 

1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży – mieszkańców z terenu województwa łódzkiego. 
2. W konkursie wyodrębnione zostały 4 kategorie wiekowe: 

a) 7-9 lat 
b) 10-12 lat 
c) 13-15 lat 
d) 16–18 lat. 

 
WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 pracę plastyczną (w kategoriach wiekowych 
wymienionych w regulaminie konkursu), która została wykonana w roku 2020. 

2. Do konkursu przyjmowane są wyłącznie prace, które zostały stworzone przez uczestnika, są jego własnością  
i które nie były dotychczas zgłaszane na inne konkursy i przeglądy.  

3. Do konkursu można zgłaszać jedynie prace wykonane samodzielnie, wyklucza się prace zbiorowe. 
4. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie jury oraz ich rodzin. 
5. Prace zgłoszone do konkursu muszą być wykonane w jednej z wymienionych technik malarskich: tempera, 

akwarela, akryl, pastele, rysunek, techniki mieszane. Akceptowane jest łączenie wymienionych technik. 
6. Format prac oraz podłoże wykonania: KARTON – maksymalny format A2. 
7. Każda praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem autora na odwrocie.  
8. Warunkiem uczestnictwa W konkursie jest dostarczenie pracy wraz z poprawnie i czytelnie wypełnioną kartą 

zgłoszenia do dnia 6 listopada 2020 r. na adres:  Łódzki Dom Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź z dopiskiem: 
ROSmalowani 2020. 

9. Koszty dostarczenia prac pokrywa uczestnik. 
10. Organizator nie ubezpiecza prac na czas ich ekspozycji i magazynowania. 



11. Organizator nie odsyła zgłoszonych prac. 
12. Prace nagrodzone oraz wyróżnione zostaną wyeksponowane na terenie Łódzkiego Domu Kultury podczas 

imprezy finałowej połączonej z rozdaniem nagród w terminie wskazanym przez organizatora. 
13. Z uwagi na ograniczone możliwości wystawiennicze, organizator zastrzega sobie możliwość wyselekcjonowania 

prac do wystawy finałowej (poza pracami nagrodzonymi i wyróżnionymi). Zakwalifikowanie pracy do prezentacji 
podczas imprezy finałowej uważane będzie jako forma wyróżnienia (wyróżnienie nie jest jednoznaczne  
z otrzymaniem nagrody). 

 
JURY I OCENA PRAC 

1. Prace będzie oceniać powołane przez organizatora profesjonalne jury, które przyzna nagrody główne  
oraz wyróżniania. 

2. Ocenie podlegać będą następujące elementy prac plastycznych: 
a) spełnienie wymogów formalnych, 
b) wpisanie się w tematykę konkursu, 
c) powiązanie tematyki prac plastycznych z obszarem województwa łódzkiego, 
d) samodzielność, 
e) oryginalność, 
f) estetyka wykonania pracy. 

3. Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania poszczególnych nagród. 
4. Werdykt jury jest ostateczny – od jego postanowień nie przysługuje odwołanie. 
5. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia finansowe i/lub rzeczowe. 
6. Pula nagród wynosi 3 200 zł. 
7. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.ldk.lodz.pl. 
 

PRZEPISY OGÓLNE 
1. Udział w konkursie jest bezpłatny i oznacza akceptację regulaminu. 
2. Finał konkursu odbędzie się w terminie i miejscu wskazanym przez organizatora. 
3. Organizator nie pokrywa kosztów podróży uczestników oraz wyżywienia podczas imprezy finałowej. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania i filmowania wydarzenia, jak i uczestników. 
5. Każdy uczestnik wysyłając zgłoszenie świadomie wyraża zgodę na posługiwanie się przez organizatora konkursu 

jego wizerunkiem oraz wykonaniem rejestracji audio, foto i video podczas konkursu, akceptację Polityki 
Prywatności w zakresie przetwarzania danych osobowych, a także wyraża zgodę na otrzymywanie informacji  
w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

6. Poprzez złożenie pracy uczestnik udziela organizatorowi wyłącznej nieodpłatnej licencji (wraz z prawem do 
udzielania dalszej licencji) bez ograniczeń terytorialnych i przez czas nieokreślony, na korzystanie  
z pracy – do celów związanych z organizacją konkursu, jego promocją oraz realizacją wystaw pokonkursowych  
i innych wystaw na polach eksploatacji obejmujących: 
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania dowolną techniką nieograniczonej ilości 

egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, audiowizualną, zapisu magnetycznego, techniką 
cyfrową; 

b) w zakresie rozpowszechniania w inny sposób – publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz 
nadawanie i reemitowanie, w tym w sieci Internet, wprowadzenie do pamięci komputera, przesyłanie za 
pomocą sieci multimedialnej, tym w sieci Internet oraz publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby 
każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

7. Karta zgłoszenia i regulamin znajdują się na stronie www.ldk.lodz.pl. 
8. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie konkursu. Informacja  

o zmianie wraz z treścią wprowadzonych zmian zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora – 
www.ldk.lodz.pl.  

9. Deklarując uczestnictwo w konkursie, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie, rodzic/opiekun prawny 
uczestnika wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. Niniejszy regulamin jest dostępny  
w siedzibie organizatora oraz na stronach www.ldk.lodz.pl. 
 

 

Kontakt: 

Łódzki Dom Kultury, ul. Traugutta18, 90-113 Łódź 

Zyta Solarska, e-mail: z.solarska@ldk.lodz.pl, tel.: 797 326 230 

http://www.ldk.lodz.pl/
http://www.ldk.lodz.pl/
http://www.ldk.lodz.pl/

