
Regulamin III Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego im. Władysława Sebyły: 

REGULAMIN 

I. Organizator 

1. Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury im. Wł.Sebyły w Kłobucku. 

2. Konkurs jest pod patronatem Burmistrza Kłobucka. 

3. Konkurs ogłoszony jest po raz trzeci i ma zasięg ogólnopolski. 

2. Cele konkursu. - Popularyzacja dorobku literackiego Władysława Sebyły - Inspirowanie i 

promowanie twórczości poetyckiej. - Integracja środowiska artystycznego. - Promocja 

miasta Kłobucka. 

3. Terminarz konkursu. 

1. Ogłoszenie konkursu: 19 listopada 2018 

2. Rozesłanie informacji o konkursie: 19 listopada 2018 

3. Powołanie jury konkursu: 14 stycznia 2019 

4. Zakończenie składania prac konkursowych: 15 stycznia 2019 

5. Obrady jury: 17 stycznia 2019 (termin może ulec zmianie ze względu na dyspozycyjność jury) 

6. Powiadomienie uczestników konkursu o wynikach drogą telefoniczną, internetową i ogłoszenie 

wyników na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury im.Wł.Sebyły w Kłobucku oraz na 

FB: 22 stycznia 2018 (może ulec zmianie) 

7. Zaproszenie na uroczystą Galę (6 lutego 2019), podczas której wręczone zostaną nagrody. 

4. Uczestnicy. 

1. Konkurs ma charakter otwarty – skierowany jest do wszystkich chętnych osób. 

2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

3. Autorem pracy może być tylko jedna osoba. 

4. Uczestnikiem konkursu jest autor nadesłanych prac. 

5. Zasady udziału: 

- Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych: 

 1. SP klasy IV-VI, 2. SP klasy VII i gimnazjum  3.szkoły średnie i dorośli 

– Prace nadesłane na konkurs nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane, nie mogą 

brać udziału w innych konkursach ani nie mogą naruszać praw autorskich innych 

twórców. 

– Inspiracje i tematyka prac: „Łowco słów zapomniany i smutny. Kłobuckie ślady 

Władysława Sebyły” 

6. Nadsyłanie prac: 

1. Ilość nadesłanych prac to: minimalnie 1 sztuka maksymalnie to 2 sztuki. 

2. Zestaw prac prosimy przesłać w formie oryginalnej do MOK z dopiskiem "konkurs 

plastyczny+kategoria wiekowa" na adres: Miejski Ośrodek Kultury im. Wł. Sebyły ul. Targowa 1 

42-100 Kłobuck 

3. Każdy zestaw prac konkursowych musi zostać podpisany imieniem, nazwiskiem, 

datą urodzenia, miejscem zamieszkania, numerem kontaktowym, adresem e-mail 

(prosimy dołączyć kartę zgłoszenia). 



4. Prace należy nadsyłać w terminie nieprzekraczalnym do 15 stycznia 2019 (decyduje data stempla 

pocztowego). 

7. Ocena prac. 

1. Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które: - były publikowane, - były nagradzane lub 

prezentowane w innych konkursach plastycznych, - zostaną nadesłane po wskazanym w 

regulaminie terminie. 

8. Inne 

1. Nadesłane na konkurs prace stają się własnością organizatora, nie przewiduje się zwrotu prac, 

również tych, które nie zakwalifikowały się do wygranej. 

2. Prace konkursowe ocenia Jury powołane przez organizatora, składające się z plastyków lub 

artystów-rzemieślników. 

3. Jury zastrzega sobie prawo do niewyłonienia zwycięzcy i tym samym niezakwalifikowania 

prac do druku. 

4. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. 

5. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i jest adresowany do grup wpisujących się w 

ww.kategorie. 

6. Wszyscy laureaci konkursu zostaną zaproszeni do Muzeum Katyńskiego w Warszawie 

na uroczyste wręczenie nagród i Galę Poetycką i XII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. 

Władysława Sebyły, III Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego im. Władysława Sebyły oraz na 

wieczornicę poetycką upamiętniającą Władysława Sebyłę. 

7. Dodatkowych informacji udzielamy telefonicznie: 34 317 29 91 lub mailowo: 

mok@mokklobuck.pl 

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji zdjęć nagrodzonych i 

wyróżnionych dzieł w tomiku poetyckim, który ukaże się podczas XV Ogólnopolskiego Konkursu 

Poetyckiego im.W.Sebyły i VII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego im.W.Sebyły 

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu w 

razie wystąpienia przyczyn od nich niezależnych. 

10. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik akceptuje jego Regulamin. 

11. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w 

 zakresie koniecznym do prawidłowej współpracy z organizatorem. 

12. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej Gali Poetyckiej 6 lutego 2019 roku w 

Muzeum Katyńskim w Warszawie. Nieodebrane nagrody zostaną przesłane pod 

wskazane adresy lub będą dostępne do odebrania w Miejskim Ośrodku Kultury 

im.W.Sebyły w Kłobucku. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsc, terminów i innych spraw 

organizacyjnych, o których bezzwłocznie poinformuje Uczestników, zwycięzców i 

wszystkich zainteresowanych na stronie www.mokklobuck.pl, na FB. 
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