
Regulamin Konkursu Plastycznego
„Nasz spółdzielczy bohater”

1. Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury w Lubomi
2. Cele konkursu:

- promowanie wśród młodzieży historii i ideałów ruchu 
spółdzielczego: współpracy, solidarności, 
samoorganizacji, zaradności, organizacji życia 
społeczno-gospodarczego na zasadach etycznych
- przypominanie postaci działaczy spółdzielczych jako 
wzorów do naśladowania
- rozwijanie zdolności artystycznych i wrażliwości 
społecznej młodzieży

3. Warunki uczestnictwa:
- konkurs jest organizowany w ramach projektu 

„Cooperation Works! Cooperative ideas in teaching and 
upbringing at school” (“Współpraca popłaca! Idee spółdzielcze 
w nauczaniu i wychowaniu szkolnym”), który jest 
współfinansowany przed Międzynarodowy Fundusz 
Wyszehradzki.

- uczestnikami konkursu mogą być młodzi ludzie w wieku 
szkolnym: konkurs będzie się odbywał w trzech kategoriach 
wiekowych – do 13 lat, od 14 do 16 lat i od 16 lat

- w konkursie nie mogą brać udziału uczniowie szkół 
plastycznych i ognisk plastycznych oraz studenci szkół 
artystycznych i informatycznych

- prace należy nadesłać do 9 października 2012 r. na 
adres: 

Gminny Ośrodek Kultury w Lubomi,
ul. Mickiewicza 4,
44-360 Lubomia 
- technika wykonania prac jest dowolna, będą one 

oceniane w trzech kategoriach: prace plastyczne, prace 
fotograficzne i prezentacje multimedialne 

- format prac fotograficznych i plastycznych nie powinien 
być mniejszy niż A4 i większy niż A3



- prezentacje multimedialne nie powinny być dłuższe niż 
5 minut zapisane na płytach CD lub DVD w formatach avi, 
wmv, realvideo, ppt, pps

- prace powinny być opisane imieniem i nazwiskiem 
autora oraz nazwą i adresem placówki, której jest uczniem lub 
podopiecznym

4. Postanowienia końcowe:
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego 

reprodukowania prac konkursowych w prasie, telewizji, 
katalogach i plakatach wystaw oraz we wszelkich innych 
wydawnictwach

- wyróżnione prace zostaną wyeksponowane na wystawie 
zorganizowanej podczas realizacji projektu „Cooperation 
Works!” w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubomi i 
zamieszczone na płytce DVD

- prace oceni Komisja Konkursowa powołana przez 
organizatora konkursu

- autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody, o rozdziale 
nagród zadecyduje Komisja Konkursowa

- nadesłanie pracy na konkurs oznacza akceptację jego 
regulaminu

- kwestie sporne rozstrzyga i interpretacji zapisów 
regulaminu dokonuje jego organizator

- regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie 
organizatora, zostanie również zamieszczony na jego stronie 
internetowej: www.gok.lubomia.pl

- inspiracji do tematyki prac można czerpać z wszelkich 
materiałów dotyczących historii i współczesności ruchu 
spółdzielczego; na stronie internetowej organizatora zostaną 
zamieszczone przydatne informacje

- wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie 
internetowej www.gok.lubomia.pl

http://www.gok.lubomia.pl/
http://www.gok.lubomia.pl/

