
REGULAMIN INTEGRACYJNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
z okazji 

MIĘDZYNARODOWEGO DNIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
„KARTKA BOŻONARODZENIOWA”

1. ORGANIZATOR:
Miejski Ośrodek Kultury "Amfiteatr" w Radomiu.

2. TYTUŁ KONKURSU:
Miejski Ośrodek Kultury "Amfiteatr" w Radomiu.

3. CELE KONKURSU:
 Stworzenie możliwości prezentacji prac osób uzdolnionych manualnie,
 Upowszechnianie inicjatyw twórczych,
 Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań mniej znanymi technikami plastycznymi.

4. TEMATYKA: „KARTKA BOŻONARODZENIOWA”
Własna wizja kartki świątecznej wykonana indywidualnie w dowolnej technice plastycznej i 
formie.

5. TECHNIKA (do wyboru):
 Prace przestrzenne (z wykorzystaniem różnych materiałów)
 Techniki graficzne, rysunkowe i malarskie.

6. WARUNKI:
Konkurs jest samofinansujący się. Środki pieniężne przeznaczone są wyłącznie na nagrody
i techniczną obsługę konkursu. Prawo uczestnictwa w konkursie mają osoby, które 
dostarczą prace zgodne z tematyką i techniką, w określonym w regulaminie terminie, wraz 
z kartą zgłoszenia do Miejskiego Ośrodka Kultury ,,Amfiteatr” - Scena Obozisko, ul. 
Śniadeckich 2.
Nie zostaną przyjęte prace zbiorowe. Każda placówka może zgłosić do konkursu dowolną 
liczbę osób.

7. UCZESTNICTWO:
Konkurs skierowany jest do uczestników zajęć kulturalnych, wychowania pozaszkolnego 
oraz do uczniów szkół średnich.

8. WIEK UCZESTNIKÓW:
Uczniowie szkół średnich oraz dorośli.

9. TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC:
Prace należy nadesłać do 26.11.2015 roku na adres: Miejski Ośrodek Kultury "Amfiteatr” w 
Radomiu - Scena Obozisko, 26-600 Radom, ul. Śniadeckich 2.

10.OPIS PRAC:
Prace powinny być opisane na odwrocie pracy drukowanymi literami. Opis powinien 
zawierać:

 Imię i nazwisko autora, 



 Wiek autora, 
 Placówkę delegującą 
 Adres i numer telefonu kontaktowego z numerem kierunkowym.

11.WYNIKI:
Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 3.12.2015 roku o 
godz. 17:00 w Miejskim Ośrodku Kultury "Amfiteatr” w Radomiu - Scena Obozisko, ul. 
Śniadeckich 2.

12.POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Prace niezgodne z regulaminem bądź zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nie
będą brane pod uwagę. Dzieła twórców przechodzą na własność placówki organizującej 
konkurs. Dostarczone prace nie podlegają zwrotom. Nadesłanie prac na konkurs jest 
równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu oraz zgodą na 
przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu dla potrzeb promocyjnych (zgodnie 
z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. 
zm.).

KONTAKT:
MOK „Amfiteatr” w Radomiu, Scena Obozisko, ul. Śniadeckich 2
Tel. 667 901 915
E-mail: amfiteatr.radom@wp.pl
www.amfiteatr.radom.pl

mailto:amfiteatr.radom@wp.pl

