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ZE SZTUKĄ NA TY 
XV KONKURS PRAC PLASTYCZNYCH 

INSPIROWANYCH TWÓRCZOŚCIĄ WIELKICH MISTRZÓW 

 

REGULAMIN 

 

Konkurs adresowany jest do miłośników sztuki  z całego województwa 

śląskiego,  zarówno amatorów jak i profesjonalistów, którzy chcą 

wykazać się wiedzą  oraz swoimi zdolnościami .  

 

Konkurs organizowany jest w trzech  kategoriach wiekowych: 

o młodzież gimnazjalna  

o uczniowie szkół średnich  

o dorośli  

 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA 
 

o Prace należy składać lub nadsyłać do M iejskiego Domu 

Kultury w Łaziskach Górnych  do 29 kwietnia 2016 r. 

o Prace nie powinny być wcześniej wystawiane czy publikowane.  

o Maksymalny format 100cm x 70 cm 

o Na konkurs można złożyć nie więcej niż 2 prace  

o Technika płaska (z wyłączeniem prac fotograficznych)  

–  malarstwo olejne, akwarelowe, pastel suchy, rysunek, techniki 

własne, grafika itp.  

o Na odwrocie pracy należy podpisać się w następujący sposób:  

- tytuł pracy  

- inspiracje –  tu należy wpisać nazwisko twórcy lub styl czy 

kierunek w sztuce 

- imię i nazwisko autora  

- klasa , nazwa szkoły (jeśli uczestnik jest uczniem)  

- telefon lub adres domowy, adres e-mail 

- w przypadku uczniów niepełnoletnich –  nazwisko opiekuna.  

o Dostarczone prace powinny być przystosowane do ekspozycji.  

 

Przewidziane są atrakcyjne nagrody, które zostaną wręczone 

podczas wernisażu, który odbędzie się 20 maja 2016 r. 

o  godz. 12.30 w sali nr 16 MDK w Łaziskach Górnych.  

Wystawa będzie  otwarta do 31 sierpnia 2016 r. 
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Organizator konkursu: 
 

Miejski Dom Kultury  

43-170 Łaziska Górne, ul. Świerczewskiego 2  

Telefon: 32 224 10 33, http://www.mdk.laziska.pl,  

e-mail: mdk@mdk.laziska.pl  
Wszelk ich info r mac j i udz ie la  Anna Lupa -Suchy,  t e l.  607575670  

o raz Marzena Kamycka,  t el.  32  224 10 33.  

 

o Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do prezentacji prac w środkach 

masowego przekazu w celu propagowania imprezy. 

o Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie 

prac w transporcie pocztowym. 

o Dostarczenie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków 

niniejszego regulaminu i akceptacją publikowania danych osobowych autora 

pracy w materiałach dotyczących konkursu. 

o Po zakończonej wystawie uczestnicy są zobligowani do odebrania prac z MDK 

w terminie 1–16 września 2016 r. Za nieodebrane prace MDK nie odpowiada. 


