
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

pt. „Moje miasto Szczuczyn. Moja wizja pałacu Szczuki" 

z okazji 327 rocznicy nadania praw miejskich dla Szczuczyna 

pod patronatem Burmistrza Szczuczyna 
 

I. Postanowienia ogólne: 

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie i Urząd Miejski 

w Szczuczynie zwani dalej Organizatorami. 

2. Konkurs „Moje miasto Szczuczyn. Moja wizja pałacu Szczuki” jest konkursem 

cyklicznym. W tym roku tematem przewodnim są ruiny pałacu założyciela i właściciela  

Szczuczyna podkanclerzego Stanisława Antoniego Szczuki. Odbywa się co roku na jesieni, a 

wyniki są ogłaszane 9 listopada w dniu nadania praw miejskich naszemu miastu. 

3. Celem konkursu jest uczczenie 327 – lecia nadania praw miejskich Szczuczynowi, 

promocja lokalnej historii, wzmocnienie poczucia patriotyzmu i tożsamości lokalnej wśród 

mieszkańców „naszej małej Ojczyzny”.  

4. Konkurs rozpoczyna się 07 października 2019r. i trwa do 05 listopada 2019r. do godziny 

17:00. 

II. Uczestnicy konkursu: 

1. W konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, osoby niepełnoletnie mogą wziąć 

udział w konkursie wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. 

2. Konkurs jest konkursem otwartym, obejmującym trzy kategorie wiekowe: 

  dzieci - do lat 13, 

  młodzież – do lat 18, 

 dorośli. 

W każdej kategorii wiekowej nagrody za pierwsze miejsca ufundowane zostaną przez  

Burmistrza Szczuczyna. 
Nagrody za  II i III miejsce w każdej kategorii ufundowane zostaną przez Bibliotekę – 

Centrum Kultury w Szczuczynie. 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

1. Zadaniem uczestnika konkursu jest stworzenie pracy pt. „„Moje miasto Szczuczyn. Moja 

wizja pałacu Szczuki”. 

2. Prace będą zgłaszane do jednej z dwóch kategorii:  

- KATEGORIA PLAKAT (format A3) - może być wykonany w dowolnej technice 

plastycznej (rysunek, malarstwo, collage, grafika itp.) 



- KATEGORIA GRAFIKA KOMPUTEROWA (format A3) – można wykorzystać dowolny 

program graficzny 

- KATEGORIA MODEL PAŁACU W FORMIE BRYŁY PRZESTRZENNEJ  

3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę w wybranej kategorii (plakat 

lub zdjęcie). 

4. Praca konkursowa musi być autorstwa jednej osoby (nie może być utworem 

współautorskim). 

5. Praca konkursowa musi być wykonana własnoręcznie, stanowić dzieło oryginalne, 

dotychczas nieopublikowane, przez co należy rozumieć wszelkie formy udostępniania pracy 

w Internecie oraz niezgłoszona do innego konkursu. 

6. Zgłoszenie pracy do konkursu następuje poprzez jej złożenie w siedzibie Organizatora lub 

przesłanie pocztą na adres Biblioteki – Centrum Kultury w Szczuczynie (ul. Łomżyńska 11, 

19-230 Szczuczyn). 

7. Praca, która bierze udział w konkursie powinna być odpowiednio podpisana na jej 

odwrocie: kategoria konkursu (plakat, grafika komputerowa, model/bryła przestrzenna): imię 

i nazwisko, wiek, dane kontaktowe, w przypadku uczniów/studentów (klasa/szkoła/uczelnia). 

8. Przystępując do konkursu, uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i składa oświadczenie w 

związku z wykorzystaniem danych osobowych i wizerunku (dla osób niepełnoletnich 

załącznik nr. 1a, dla osób pełnoletnich załącznik nr. 1b) oraz zapewnia, że: 

 a) posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy i zrzeka się ich na rzecz Organizatora  

konkursu (załącznik nr. 2) 

 b) nie narusza praw autorskich osób trzecich (załącznik nr.2) 

 c) nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr 

prawnie chronionych (załącznik nr. 2) 

 d) do prac nadesłanych na Konkurs należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy, 

zamieszczony na stronie internetowej Konkursu. Formularz można wysłać drogą 

elektroniczną lub złożyć go osobiście w siedzibie Biblioteki – Centrum Kultury w 

Szczuczynie. Formularz dostępny będzie w formie elektronicznej i w siedzibie Centrum 

Kultury –załącznik nr. 2.  

 

 

IV. Rozstrzygnięcie konkursu:  

1. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez Organizatorów.  

2. Komisja dokona oceny prac biorąc pod uwagę takie kryteria jak: zgodność prac z tematem 

konkursu, siłę wyrazu, pomysłowość, walory artystyczne, estetykę, styl  i samodzielność 

wykonania.  

3. W każdej kategorii wiekowej nagrody za pierwsze miejsca ufundowane zostaną przez  

Burmistrza Szczuczyna. Nagrody za  II i III miejsce w każdej kategorii ufundowane zostaną 

przez Bibliotekę – Centrum Kultury w Szczuczynie. 

4. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.  

5. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej tryb odwoławczy.  

6. O przyznanych nagrodach uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie.  



7. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 09.11.2019 r. w siedzibie BCK w 

Szczuczynie, ul. Łomżyńska 11. 

 

V. Postanowienia końcowe: 

1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób 

trzecich przez uczestników konkursu. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, przerwania lub 

odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz zastrzegają sobie prawo do wykorzystania 

zebranych prac do swojej działalności statutowej. Organizatorzy nie zwracają zgłoszonych 

prac. 

3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

4. Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 

5. Regulamin jest dostępny w siedzibach organizatorów oraz na portalach internetowych. 

6. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują Organizatorzy. 

 

W razie pytań i wątpliwości dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać  

w Bibliotece – Centrum Kultury w Szczuczynie – Andrzej Kosmowski, tel. 501639043, 

862621036, 862621037, email: bckszczuczyn@wp.pl 
 


