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REGULAMIN 

II Dębliński Konkurs Artystyczny dla Dorosłych  

pt. „Człowiek i czas”  
Pod patronatem Burmistrza Miasta Dęblin 

 

1. Organizator: 

 

Miejski Dom Kultury w Dęblinie 

ul. 15 PP Wilków 32 b 

08-530 Dęblin 

Tel. 81 88 30 768 

 

2. Terminy: 

 

 Nadsyłanie prac: 10.06.2020r. 

 

3. Kategorie: 

 

 Malarstwo 

 Grafika 

 Rzeźba 

 Rękodzieło artystyczne 

 Fotografia 

 Poezja, proza 

 
 

4. Cele konkursu: 

 

 rozwijanie kreatywności oraz wrażliwości artystycznej  

 rozbudzenie fantazji i wyobraźni twórczej 

 popularyzacja twórczych działań artystów dęblińskich 

 umożliwienie artystom zaprezentowanie swojego talentu i dorobku twórczego 

 popularyzacja dorobku naukowego polskiego filozofa Romana Ingardena 

       

5. Kryteria oceny: 

 

 zgodność z tematem 

 interpretacja własna tematu 

 walory artystyczne 

 warsztat pracy – swoboda posługiwania się wybranymi technikami 

 

6.  Nagrody: 

 

1. Powołane przez organizatora Jury przyzna jedną niepodzielną nagrodę główną, wybraną z pośród wszystkich 

kategorii.  

2. Z każdej kategorii konkursowej zostaną wyłonione trzy pierwsze miejsca (I, II i III), które będą uhonorowane 

nagrodami. 

3. Jury zastrzega sobie prawo, w wyjątkowych sytuacjach, do nieprzyznania nagród głównych lub ogłoszenia kilku 

miejsc ex aequo. 

4. Jury ma prawo do przyznania wyróżnień. 

5. Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna. 
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7. Warunki uczestnictwa: 

 

1. Konkurs skierowany jest do pełnoletnich uczestników zamieszkałych na terenie Dęblina i okolic. 

2. Praca konkursowa musi stanowić artystyczną wypowiedź uczestnika na temat konkursu.   

3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę w dowolnym formacie. 

4. Nie przyjmujemy prac zbiorowych. 

Do pracy (na odwrocie) musi być dołączona, wypełniona w całości DRUKOWANYMI LITERAMI karta 

zgłoszenia. Karta dostępna w siedzibie MDK lub do pobrania na Facebooku Miejskiego Domu Kultury 

i na stronie internetowej Urzędu Miasta. 

5. Praca nadesłana na konkurs musi być pracą własną, nigdzie wcześniej niepublikowaną i nieprzedstawianą na 

innych konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach. 

 

 

8. Warunki dostarczania prac: 

 

1. Podpisanie przez uczestnika karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na 

udział pracy w konkursie. 

2. Prace z dopiskiem „Człowiek i czas” należy przesłać pocztą (decyduje data wpłynięcia pracy!) lub dostarczyć 

osobiście do siedziby Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 10.06.2020r.  

           

ADRES DOSTARCZANIA PRAC: 

 

Miejski Dom Kultury w Dęblinie 

Ul. 15 PP „Wilków” 32b 

08-530 Dęblin 

Tel. 81 88 30 768 

 

        

3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane przez jury.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nadsyłanych prac, powstałych w wyniku transportu. 

W związku z tym, zaleca się troskliwe ich opakowanie (sztywne kartony, tuby).  

5. Prace złożone, uszkodzone i pogięte nie będą oceniane. 

6. Materiały przesyłane są na koszt i ryzyko własne uczestnika.  

7. Prace przesłane na konkurs można odebrać w terminie od. 01.07.2020r. do 3.08.2020r. 

8. Prace nieodebrane w ww. terminie przechodzą na własność Organizatora. 

 

 

9. Przetwarzanie danych osobowych: 

 

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Miejski Dom Kultury w 

Dęblinie.  

2. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników niniejszego Konkursu będą przez niego 

przetwarzane w celu: 

            a) realizacji i reklamy Konkursu, 

            b) wyłonienia zwycięzców Konkursu, 

            c) doręczenia nagród. 
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia udział w Konkursie. Każdy 

Uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. 

4. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska i wizerunku jako uczestnik 

Konkursu na stronie http://www.facebook.com/Miejski Dom Kultury w Dęblinie.  

 

 
*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i poprawek w niniejszym regulaminie.  

W sprawach spornych ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/Miejski
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KARTA ZGŁOSZENIA 

II Dębliński Konkurs Artystyczny dla Dorosłych  

pt. „Człowiek i czas”  
Pod patronatem Burmistrza Miasta Dęblin 

 

 

DANE AUTORA PRACY 

 

 

Imię i nazwisko …………………………………………………….………… 

Wiek …………………………………………………………………………. 

[ ] Artysta profesjonalny 

[ ] Artysta nieprofesjonalny 

Kategoria: (zaznaczyć odpowiednią) 

 Malarstwo 

 Grafika 

 Rzeźba 

 Rękodzieło artystyczne 

 Fotografia 

 Poezja, proza 

Telefon ……………………………………………………………………….. 

E-mail ………………………………………………………………………... 

 

PRACA KONKURSOWA 

 

Opis pracy……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

OSOBA KONTAKTOWA  

 

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………. 

Telefon ………………………………………      e-mail ……………………………………………………. 

 

Podpisanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i 

zaakceptowaniem treści Regulaminu Konkursu oraz wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu.  
 

                                                                                                                                 ………………………….… 

                  Data i podpis  


