
REGULAMIN	 I	KONKURS	KSIĄŻKI	ARTYSTYCZNEJ	„MONOGRAFIE”	zwany dalej „Konkursem”

I.	ORGANIZATOR	KONKURSU:
Konkurs organizowany jest przez Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie – Świetlicę 
CKiW w Rzykach: 
–  Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie, ul. Starowiejska 22 b, tel. 33 875 26 28, 

e-mail: biuro@kultura.andrychow.eu
–  Świetlica CKiW w Rzykach, os. Młocki Dolne 72, tel. 33 432 28 10, 

e-mail: rzyki@kultura.andrychow.eu 

II.	CELE	KONKURSU:
– rozwijanie wrażliwości estetycznej i umiejętności wypowiedzi artystycznej,
– popularyzacja tematyki z zakresu historii sztuki,
– upowszechnianie wiedzy na temat książki artystycznej,
– prezentacja twórczości dzieci i młodzieży.

III.	TEMATYKA	KONKURSU	I	TECHNIKA	WYKONANIA	PRAC:
1.  Tematyka prac ma nawiązywać do twórczości wybranej postaci ze świata sztuki, architek-

tury, fotografii lub wybranego dzieła.
2.  Organizator Konkursu pozostawia uczestnikom dowolność w doborze technik, materiałów 

oraz formatu wykonywanych prac. Dozwolone jest zastosowanie formy komiksu, powieści 
graficznej, jak również stworzenie „książki-obiektu”. Całość powinna przyjmować formę 
książki artystycznej.

IV.	WARUNKI	UCZESTNICTWA:
1.  Prace uczestników Konkursu oceniane będą przez Jury w czterech grupach wiekowych: 

– I grupa wiekowa: uczniowie klas I – III SP, 
– II grupa wiekowa: uczniowie klas IV – VI SP, 
– III grupa wiekowa: uczniowie klas VII – VIII SP, 
– IV grupa wiekowa: uczniowie szkół średnich.

2. Uczestnik Konkursu wykonuje tylko jedną pracę.
3. Warunkiem udziału w Konkursie jest:

a)  wykonanie pracy plastycznej w formie książki artystycznej inspirowanej twórczością 
wybranego artysty lub wybranym dziełem sztuki,

b)  dostarczenie Organizatorowi pracy wraz z wypełnionymi formularzami z PAKIETU NR 1 
 (dla niepełnoletnich uczestników Konkursu) lub PAKIETU NR 2 (dla pełnoletnich  
uczestników Konkursu).

4. Możliwe drogi dostarczenia prac wraz z formularzami:
a) wysyłka na adres CKiW w Andrychowie
lub
b)  osobiście do Sekretariatu CKiW w Andrychowie lub Świetlicy CKiW w Rzykach  

(w godzinach otwarcia).
5.  Niniejszy „Regulamin Konkursu” oraz niezbędne formularze są dostępne:

– w Świetlicy CKiW w Rzykach, 
– w Sekretariacie CKiW w Andrychowie, 
– do pobrania na stronie www.kultura.andrychow.eu
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6.  PAKIET	NR	1	dla	niepełnoletnich	uczestników	Konkursu	zawiera: „Kartę zgłoszenia” 
wraz ze „Zgodą na wykorzystanie wizerunku dziecka uczestniczącego w Konkursie” oraz 
„Formularz zgłoszeniowy o stanie zdrowia i świadomości ryzyka uczestnika”.
PAKIET	NR	2	dla	pełnoletnich	uczestników	Konkursu	zawiera: „Kartę zgłoszenia” wraz ze 
„Zgodą na wykorzystanie wizerunku uczestnika Konkursu” oraz „Formularz zgłoszeniowy 
o stanie zdrowia i świadomości ryzyka uczestnika”.

7.  Prace przechodzą na własność Organizatora Konkursu i mogą być wykorzystywane wg 
jego potrzeb (związanych z prezentacją prac).

8.  Nagrodzone prace zostaną włączone do zbiorów „Czytelni Kulturalnej” działającej  
w Świetlicy CKiW w Rzykach.

V.	TERMINY	KONKURSU:
1. Zgłoszeń należy dokonywać w nieprzekraczalnym terminie do 21	kwietnia	2022	r.
2.  Ocena prac odbędzie się 25	kwietnia	2022	r. w Świetlicy CKiW w Rzykach,  

tylko z udziałem Jury.
3.  Rozstrzygnięcie Konkursu (w tym rozdanie dyplomów, nagród i wyróżnień) połączone  

z otwarciem Wystawy pokonkursowej odbędzie się 9	maja	2022	r. o godzinie 17.00  
w Świetlicy CKiW w Rzykach.

4.  Werdykt zamieszczony zostanie również na głównej stronie Organizatora:  
www.kultura.andrychow.eu 

VI.	KRYTERIA	OCENY	I	NAGRODY:
1.  Jury, powołane przez Organizatora Konkursu, oceniać będzie: 

– sposób interpretacji tematu, 
– pomysłowość i oryginalność, 
– estetykę wykonania, 
– umiejętność posługiwania się wybranymi przez uczestnika technikami.

2.  Jury przyzna nagrody i wyróżnienia autorom prac w każdej grupie wiekowej.
3. Od werdyktu nie ma odwołania.

VII.	POSTANOWIENIA	KOŃCOWE:
1.  Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych  

w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ustawy  
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) przez 
Organizatora w celach związanych z przeprowadzaniem Konkursu, w szczególności  
z wyłanianiem zwycięzców i przyznawaniem nagród, jak również w celach statysty- 
cznych i marketingowych.

2. Wszelkie sprawy nie zawarte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
3. Udział w Konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.
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