
 

 

  

 ODRĄ MALOWANE   

- konkurs plastyczno-fotograficzny - 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Ziemi Kozielskiej. 

2. Konkurs objęty jest patronatem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle i Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego. 

3. Konkurs trwa od 3 kwietnia do 5 czerwca 2017 r. i zasięgiem swym obejmuje obszar miasta i powiatu 

kędzierzyńsko-kozielskiego 

4. Celem konkursu jest: 

 popularyzowanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Ziemi Kozielskiej 

 rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży  

 kształtowanie i zwiększenie zainteresowania problematyką odrzańską 

 promowanie twórczości dzieci i młodzieży  

5. Konkurs wpisuje się w obchody EDD 2017, których hasło brzmi „Krajobraz dziedzictwa, dziedzictwo 

krajobrazu” 

§ 2. Warunki konkursu 
 

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej lub fotografii, inspirowanej odrzańską przyrodą, 
architekturą. 

2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich typów szkół oraz osoby dorosłe z terenu powiatu 

kędzierzyńsko-kozielskiego. 

3. Praca powinna zawierać: 

 zdjęcie w wersji elektronicznej na płycie CD o rozdzielczości minimum 3,2 megapiksele lub 1 pracę 

plastyczną wykonaną w dowolnej technice, format płaski A4 lub A3  

 tytuł zdjęcia lub pracy plastycznej 

 imię i nazwisko autora, wiek, jego adres i nr telefonu 

 imię i nazwisko opiekuna, adres szkoły lub innej placówki edukacyjnej 

4. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia i oświadczeniem (do pobrania na: www.tzk.alfsoft.net) oraz 

tylko 1 pracą autora należy przesłać na adres TZK do dnia 5 czerwca 2017 r. lub przynieść osobiście do 

siedziby stowarzyszenia, ul. J.I. Kraszewskiego 5B, 47-200 Kędzierzyn-Koźle.  

5. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że praca jest własna, nie zgłaszana 

wcześniej na inne konkursy.  

6. Organizator powoła Jury, które oceni i nagrodzi przesłane prace.  

7. Prace oceniane będą w dwóch dziedzinach; praca plastyczna i praca fotograficzna oraz w trzech 

kategoriach wiekowych: do 10 roku życia; od 11-15 roku życia; powyżej 15 roku życia. 

8. Nazwiska nagrodzonych i wyróżnionych uczestników zostaną opublikowane na stronie TZK i UM 

Kędzierzyn-Koźle w czerwcu b.r. 

9. Laureaci otrzymają nagrody podczas wernisażu pokonkursowej wystawy, który odbędzie się we 

wrześniu w czasie tegorocznych EDD 2017, organizowanych pod hasłem p.n.: „Krajobraz dziedzictwa, 

dziedzictwo krajobrazu”. 

 

§ 3. Prawo autorskie 

1. Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnego prezentowania i publikacji prac konkursowych w celach 

promocyjnych. 

2. Nagrodzone prace przechodzą na własność organizatora. 

 

§ 4. Postanowienia końcowe 

1. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne. 

2. Przesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu przez autorów, a w przypadku osób 

niepełnoletnich przez ich prawnych opiekunów. 

3. Prace nie będą odsyłane autorom.  


