REGULAMIN KONKURSU
„Kartka okolicznościowa – 37 rocznica protestu o krzyże w Zespole Szkół Zawodowych
we Włoszczowie”
Temat konkursu:
Tematem konkursu jest projekt grafiki kartki okolicznościowej z okazji 37 rocznicy protestu o krzyże
w Zespole Szkół Zawodowych we Włoszczowie
1. Organizator konkursu:
Starostwo Powiatowe we Włoszczowie
2. Cele konkursu:
- przybliżenie historii i odświeżenie pamięci społeczeństwa o strajku włoszczowskiej młodzieży
w obronie krzyży w 1984 roku,
- upamiętnienie ważnego wydarzenia historycznego i jego uczestników,
- kształtowanie postaw patriotycznych, odpowiedzialności za własny rozwój i przyszłość kraju wśród
młodzieży i dorosłych.
3. Adresaci - kategorie wiekowe
Konkurs skierowany jest do uczniów od 15 roku życia, studentów i osób dorosłych.
4. Tematyka prac:
Prace powinny przedstawiać historię, miejsca, ludzi i wydarzenia związane ze strajkiem młodzieży
Zespołu Szkół Zawodowych we Włoszczowie w dniach 3 - 16 grudnia 1984 roku. Protest był efektem
zdjęcia krzyży ze ścian klas szkolnych w wyniku czego kilkuset uczniów wraz z dwoma kapłanami
rozpoczęło strajk okupacyjny. Po jego zakończeniu komunistyczne władze represjonowały jego
uczestników, część uczniów nie została dopuszczona do egzaminu dojrzałości, a księża uczestniczący
w strajku zostali skazania na kary pozbawienia wolności. Prace mogą mieć charakter symboliczny
i metaforyczny, wyrażać osobiste przeżycia i odczucia.
5. Technika:
Dowolna płaska technika plastyczna na papierze: malarstwo, rysunek, kolaż (z wyłączeniem
materiałów sypkich, nietrwałych, bądź uniemożliwiających oprawę, np. plasteliny lub bardzo
wypukłych elementów naklejanych), grafika. W pracach nie należy wykorzystywać zdjęć z wydarzenia
i ich reprodukcji oraz innych elementów graficznych mogących budzić wątpliwości co do należnych
praw autorskich. Praca konkursowa nie może zawierać przedstawienia wizerunku możliwych
do zidentyfikowania osób fizycznych.
6. Format prac : A4
7. Warunki uczestnictwa w konkursie:
a) Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie pracy w projekcie kartki pocztowej, jej
wydania oraz rozpowszechniania wraz z danymi autora.
b) W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace konkursowe, które nie zostały nigdzie
opublikowane i nie wygrały żadnego innego konkursu plastycznego.

c) Prace plastyczne należy składać osobiście lub przesyłać w twardym opakowaniu
zabezpieczającym przed zniszczeniem do 20 września br. na adres: Starostwo Powiatowe
we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa z dopiskiem „ Konkurs - Kartka
okolicznościowa”. W przypadku przesłania prac drogą pocztową nie obowiązuje data stempla
pocztowego! Prace, które nie zostaną dostarczone przez pocztę do Starostwa
Powiatowego we Włoszczowie do godz. 15:00 dnia 20 września 2021 r. nie będą
uwzględniane przez jury konkursowe.
d) Na odwrocie każdej pracy plastycznej należy umieścić METRYCZKĘ PRACY (zał. 4)
Prosimy nie rolować i nie zginać prac!
8. Wraz z pracami plastycznymi należy obowiązkowo przesłać:
a)
b)
c)

Zgłoszenie do udziału w konkursie zał. 1
Zgodę rodziców na publikacje wytworów twórczości dziecka i klauzulę informacyjną (zał. 2a)
lub własną zgodę wraz z klauzulą informacyjną (uczestnicy pełnoletni) na publikację (zał. 2b)
Metryczka pracy na jej odwrocie (zał. 4)

9. Zakończenie konkursu- nagrody
Nadesłane prace oceni jury. Komisja oceniając Prace konkursowe będzie brała pod uwagę ich wartość
artystyczną oraz unikalne spojrzenie na tematykę Konkursu. Obrady Komisji są zamknięte i niejawne.
Zdobywcom 3 pierwszych miejsc zostaną przyznane nagrody.
Praca laureata 1 miejsca zostanie wydrukowana i rozpowszechniona przez Pocztę Polską w formie
kart pocztowych. Zwycięzca zostanie poproszony o dostarczenie podpisanej zgody na wydruk
projektu przez Pocztę Polską (wzór zgody stanowi dołączony załącznik nr 3).
O wynikach laureaci zostaną poinformowani telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej.
Nazwiska laureatów zostaną umieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego we
Włoszczowie (www.powiat-wloszczowa.pl )
10. Postanowienia końcowe
a) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wystawiania i reprodukowania prac.
b) Prace plastyczne nie podlegają zwrotowi.
c) Prace nadesłane po terminie bądź niespełniające opisanych w regulaminie kryteriów nie zostaną
dopuszczone do konkursu.
d) Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek niezawinioną przez niego szkodę majątkową
lub niemajątkową poniesioną przez Uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie lub w wyniku
przyznania lub nieprzyznania mu nagrody.
e) Dodatkowe informacje związane z konkursem można uzyskać pod numerem telefonu: 504-753406
f) Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny na stronie internetowej:
www.powiat-wloszczowa.pl
g) Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptowaniem powyższego regulaminu.

