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POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Konkurs plastyczny jest imprezą o charakterze konkursowym i promocyjnym. 

2. Organizatorem konkursu plastycznego jest Stowarzyszenie Przyjaciół 15. Brygady 

Wsparcia Dowodzenia oraz Klub 15. Brygady Wsparcia Dowodzenia. 

3. Celem konkursu plastycznego jest: 

• zachęcanie uczestników konkursu plastycznego do podejmowania  

w swojej twórczości tematyki wojskowej przywołującej pamięć wydarzeń, 

które na trwałe wpisały się w historię Państwa, Narodu Polskiego 

i Sił Zbrojnych, 

• promocję dokonań tworzących prace o tematyce wojskowej, 

• wyłonienie najlepszych prac wyróżniających się interesującym ujęciem 

podjętej tematyki, walorami estetycznymi, oryginalnością i nowatorstwem, 

• wskazanie pracy plastycznej o walorach szkoleniowo-wychowawczych 

przewidzianych do rozpowszechniania w wojsku. 

 

 
ZASADY UCZESTNICTWA 

 

1. Konkurs plastyczny kierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 

powiatu sieradzkiego. 

2. Do udziału w konkursie plastycznym mogą być zgłaszane prace plastyczne na temat 

,,Wojsko Polskie w Sieradzu’’. 

3. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do16 lat. 

• Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: 

� dzieci w wieku 7 ÷ 10 lat 

� dzieci w wieku 10 ÷ 13 lat 

� młodzież w wieku 13 ÷ 16 lat 

4. Uczestnicy zgłaszają swój udział w konkursie plastycznym telefonicznie (tel. 

261 611 743) do Klubu 15 BWD ul. Sienkiewicza 6 w terminie do 05.08.2016 r.  

5. Konkurs odbędzie się w Klubie 15. BWD ul. Sienkiewicza 6 w Sieradzu w dniu 

11.08.2016 r. w godz. 10.00 ÷ 14.00 

6. Technika pracy konkursowej: rysunek, malarstwo, piórko, technika mieszana. Format 

pracy dowolny. 

7. Jeden autor może wykonać  na konkurs jedną pracę. 

8. Do pracy należy podać informacje o jej autorze: imię, nazwisko, wiek, szkoła, kontakt 

telefoniczny. 



9. Do kwalifikacji w konkursie plastycznym nie zostaną dopuszczone prace: 

• które brały udział w innych konkursach, 

• realizowane na zamówienie komercyjne, 

• zrealizowane przed 1 stycznia 2015 roku, 

• nie związane z tematem konkursu. 

10.  Oceny prac plastycznych dokona Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd 

Stowarzyszenia Przyjaciół 15. SBWD i kierownika Klubu 15. Brygady Wsparcia 

Dowodzenia. 

 

 

 
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

 

1. Komisja Konkursowa przyzna laureatom i wyróżnionym: 

• nagrody I, II, III stopnia (nagrody rzeczowe i dyplomy), 

• wyróżnienia. 

2. Komisja Konkursowa ma prawo do innego niż zakładany podział nagród. 

3. Werdykt Komisji Konkursowej jest ostateczny i nie podlega procedurze 

odwoławczej. W sprawach spornych decyzję podejmuje Przewodniczący Komisji. 

 

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE I ORGANIZACYJNE 

 

1. Realizatorami konkursu plastycznego są: 

• Stowarzyszenie Przyjaciół 15. Brygady Wsparcia Dowodzenia,  

•   Klub 15. Brygady Wsparcia Dowodzenia.  

2. Wykonanie prac konkursowych odbędzie się w Klubie 15 BWD ul. Sienkiewicza 6 

w Sieradzu w dniu 11.08.2016 r. w godz.10.00 ÷ 14.00. 

3. Wręczenie nagród zwycięzcom konkursu plastycznego odbędzie się w dniu 20 

sierpnia 2016 roku podczas festynu wojskowego odbywającego się w Amfiteatrze 

w Sieradzkim Parku Staromiejskim. 

4. Wyróżnione prace zostaną zaprezentowane w dniach od 15 do 31 sierpnia 2016 

roku na wystawie w Klubie 15. BWD. 

 

 

 

 



 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do publicznej prezentacji prac w celach promocji. 

2. Autorzy pracy wyrażają zgodę na bezpłatne i bezterminowe wykorzystanie pracy 

plastycznej zgłoszonej na konkurs. 

3. Biorący udział w konkursie plastycznym autorzy wyrażają zgodę na przetwarzanie 

podanych przez nich danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 

roku, Dz. U. z 1997 Nr 133 poz. 883). 

4. Przystąpienie do konkursu plastycznego jest równoznaczne z akceptacją przez 

uczestnika regulaminu i uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych  

w nim zasad. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do promocji zgłoszonych prac plastycznych w 

mediach elektronicznych oraz kopiowania ich w wybranych fragmentach lub w 

całości, nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane ich autorom. 

6. Prace nie mogą być zrolowane. 

7. Ostateczna interpretacja regulaminu konkursu plastycznego należy do Organizatora. 
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