
Załącznik do Zarządzenia nr 14/2018 

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach 

z dnia 03 sierpnia 2018 roku 

 
REGULAMIN KONKURSU 

„Ocalić od zapomnienia. Stroje ludowe przełomu XIX i XX wieku. 
Żupany, galony, parzenice…” 

 
I. Organizator konkursu 
Organizatorem konkursu jest Dyrektor GBP w Wilkowicach. 
Wszelkie kwestie związane z organizacją konkursu należy kierować na adres: 
 
Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowicach 
ul. Strażacka 3 
43-365 Wilkowice 
tel. 33 8 170 872 
e-mail: gbp@biblioteka-wilkowice.pl 
Koordynator konkursu: Pani Beata Binda – Kustosz 
 

II. Współorganizatorzy konkursu 
Gmina Wilkowice. 
Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej. 
 
III. Cel konkursu 

1. Popularyzowanie  dawnych zwyczajów i obyczajów.  
2. Pobudzenie inwencji twórczej oraz nawiązanie współpracy z twórcami 

nieprofesjonalnymi rzeźbiącymi i malującymi na szkle. 
3. Popularyzacja tradycyjnego ludowego malarstwa na szkle i rzeźby 

ludowej. 
 

IV. Tematyka 

Różnorodność i piękno polskich strojów ludowych XIX i XX wieku. Strój ludowy 

jako jeden z najefektowniejszych elementów kultury wsi. Strój odświętny, 

zdobny, różniący od codziennego przeznaczonego do pracy. 

 
V. Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Konkurs ma charakter otwarty. Adresowany jest do twórców dorosłych, 
amatorów i  profesjonalistów, którym bliska jest tradycja i zachowanie 
dziedzictwa kulturowego, a którzy w szczególności: 
a) zapoznali się z niniejszym Regulaminem konkursu, 
b) nadesłali prace konkursowe zgodnie z wymaganiami, o których mowa  

w pkt. VI i VII Regulaminu konkursu, 



c) dostarczyli wraz z pracą/pracami konkursowymi wypełnione 
zgłoszenie/a konkursowe, które stanowi/ą Załącznik nr 1 do 
Regulaminu konkursu oraz Załącznik nr 2 dotyczący RODO. 

2. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków      
konkursu. 

3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora konkursu 
oraz członkowie Jury.  
 

VI. Forma prezentacji pracy konkursowej 
1. Prace powinny być wykonane specjalnie na konkurs. 
2. Rzeźby i płaskorzeźby mogą być wykonane w dowolnym surowcu 

naturalnym, np. w drewnie, kamieniu, glinie (minimalna wysokość pracy  
30 cm). Obrazy na szkle powinny być wykonane tradycyjną techniką 
malarską, farbami kryjącymi (nie witrażowymi). Obrazy na szkle 
(minimalne wymiary A4) powinny być oprawione.  

3. Każda praca konkursowa musi się znajdować w zamkniętym opakowaniu 
oznaczonym nazwą autora oraz dopiskiem „Konkurs – ocalić od 
zapomnienia”. Do pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia 
konkursowego (Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu), którą każdy 
uczestnik konkursu może otrzymać w siedzibie głównej Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Wilkowicach oraz Filiach w Bystrej i Mesznej, lub uzyskać na 
prośbę mailową przesłaną na adres gbp@biblioteka-wilkowice.pl. 

4. Należy również dołączyć podpisany Załącznik nr 2 dotyczący RODO. 
5. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 3 prace pod 

warunkiem oznaczenia każdej zgłoszonej pracy konkursowej odrębną 
kartą zgłoszeniową wraz z opisem (dzieła  nieopisane nie będą 
zakwalifikowane do konkursu). 

6. Koperty zostaną otwarte w czasie obrad Jury. 
 
VII. Miejsce i termin składania prac konkursowych 

1. Prace konkursowe należy składać osobiście w siedzibie głównej Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Wilkowicach w godzinach jej urzędowania lub 
nadesłać przesyłką poleconą (obowiązuje data wpływu) na adres Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Wilkowicach do dnia 2 listopada 2018 r. Uczestnicy 
konkursu zobowiązani są do zachowania dowodów nadania przesyłki 
zawierającej pracę konkursową, co najmniej do dnia ogłoszenia wyników 
konkursu. 

2. Koszty dostarczenia prac konkursowych do Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Wilkowicach pokrywa uczestnik konkursu. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zatrzymania prac w celach 
wystawowych do 31 marca  2019  r. 

4. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa  
w Regulaminie konkursu lub nadesłane po upływie terminu, o którym 
mowa w pkt. VII.1, nie będą podlegały ocenie Jury. 
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VIII. Kryteria oceny prac konkursowych 
1. Złożone prace oceni jury powołane przez organizatorów (rozpatrywane 

będą wartości artystyczne prac, własne i twórcze ujęcia tematu oraz 
zgodność z tematem konkursu). Decyzje jury są nieodwołalne. Dla 
autorów najlepszych prac przewidziane są nagrody i wyróżnienia.  

 
IX. Jury 

1. Kontrolę prawidłowości przebiegu konkursu oraz ocenę prac 
konkursowych sprawuje czteroosobowe Jury, powołane przez Dyrektora 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach. 

2. Jury dokonuje oceny prac konkursowych zgodnie z kryteriami oceny,  
o których mowa w pkt. VIII Regulaminu konkursu i wskazuje uczestników 
konkursu, którym zostaną przyznane nagrody, o których mowa  
w Regulaminie konkursu. 

3. Z przebiegu konkursu Jury sporządza protokół wskazujący zwycięzców 
oraz wyróżnionych. 

 
X. Nagrody 

1. Przewidywana pula nagród wynosi 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące 
złotych). Organizatorzy konkursu zapewniają laureatom konkursu 
dyplomy, a każdemu uczestnikowi wystawy pokonkursowej katalog 
wystawy. 

2. Rozstrzygnięcie Jury w zakresie oceny prac konkursowych podlega 
akceptacji przez Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach. 
Akceptacja Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach oceny 
prac konkursowych dokonanej przez Jury jest ostateczna, a uczestnikom 
konkursu nie przysługuje prawo odwołania. 

 
XI. Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Planowana data ogłoszenia wyników to dzień nie później niż  
30 listopada 2018 r. 

2. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie 
internetowej: www.biblioteka-wilkowice.pl. O terminie i miejscu 
wręczenia nagrody laureat konkursu zostanie powiadomiony odrębnie. 

3. Przewidziana jest wystawa prezentująca prace konkursowe wybrane przez 
Jury. 

 
XII. Ochrona Danych Osobowych 

1. Klauzulę dotyczącą ochrony danych osobowych zawiera Załącznik nr 2 do 
niniejszego Regulaminu. 

 
XIII. Postanowienia końcowe 

1. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe, 
kurierskie lub usługi poczty elektronicznej, z których korzystać będą 
uczestnicy konkursu. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za 
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działania osób trzecich, związanych z organizacją konkursu oraz za szkody 
spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez 
uczestników konkursu. 

2. Organizator przewiduje możliwość zmiany Regulaminu konkursu, 
przerwania lub odwołania konkursu z ważnych przyczyn, jeżeli 
prowadzenie konkursu stanie się niemożliwe lub w znacznym stopniu 
utrudnione z uwagi na awarię techniczną, działania siły wyższej, a także  
z uwagi na zmiany obowiązującego prawa, wydanie decyzji 
administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądowego, mających 
wpływ na prowadzenie konkursu, pod warunkiem wcześniejszego podania 
tego faktu do publicznej wiadomości na stronie internetowej: 
www.biblioteka-wilkowice.pl. 

3. Uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej, wręczenie nagród  
i dyplomów odbędzie się końcem listopada 2018 roku w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Wilkowicach. Uczestnicy konkursu otrzymają 
pisemne zaproszenia. 
 

XIV. Załączniki do Regulaminu konkursu: 
1. Załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia konkursowego. 
2. Załącznik nr 2 - Klauzula RODO. 
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