
Regulamin	konkursu	kreatywnego	pn.		„Zarażaj	twórczością”	

	

I.	Organizator:	

Centrum	Kultury	i	Promocji	Gminy	Strzyżewice	z	siedzibą	w	Piotrowicach	

Piotrowice	94a	

23-107	Strzyżewice	

II.	 Warunkiem	 uczestnictwa	 jest	 prezentacja	 swojej	 kreatywnej	 twórczości	 domowej	 w	
okresie	epidemii	w	dwóch	kategoriach	artystycznych:		

• PLASTYKA	
• SŁOWO	

III.	Cele	konkursu	

• -promowanie	 zaleceń	 wynikających	 z	 zagrożenia	 epidemicznego	 koronawirusem	
m.in.	

Zostań	w	domu,	dbaj	o	higienę,	unikaj	kontaktów	

• poszukiwanie	własnych	pomysłów	na	ciekawe	i	twórcze	działania	w	domu	
• rozwijanie	kreatywności	uczestników	konkursu	
• publikacja	prac	i	utworów	podczas	wydarzeń	organizowanych	przez	CKiP	

IV.	Termin	składania	prac:	

30.04.2020	r.	–termin	wysyłania	prac	na	adres	ckip,.piotrowice@gmail.com	

V.	Zasady	udziału	w	konkursie:	

1. W	konkursie	udział	może	wziąć	każdy	mieszkaniec	gminy	Strzyżewice,	bez	względu	na	
wiek	w	następujących	kategoriach	wiekowych:	

• DZIECI	
• MŁODZIEŻ		
• DOROŚLI	
2. -Każdy	uczestnik	może	wziąć	udział	tylko	w	jednej	z	kategorii	artystycznej	(PLASTYKA,	

SŁOWO)		wybierając	jedną	pracę,	na	którą	składa	się	dowolna	interpretacja	prac	lub	
utworów	 w	 kontekście	 prawidłowego	 zachowania	 się	 podczas	 epidemii	 oraz	
przestrzegania	 zaleceń	 wynikających	 z	 zagrożenia,	 a	 także	 kreatywnego	 spędzania	
czasu	podczas	przebywania	w	domu.	

3. Liczy	 się	 kreatywność	 prac	 i	 utworów,	 dotyczących	 zachowania	 się	 społeczeństwa	
podczas	izolacji	społecznej	wynikającej	z	epidemii.	



4. Za	pracę	w	kategorii	artystycznej	PLASTYKA,	uważa	się	ilustrację	w	dowolnej	technice		
5. Za	 utwór	 w	 kategorii	 artystycznej	 SŁOWO	 ,	 uważa	 się	 dowolną	 formę	 literacką	

(wiersz,	fraszka,	limeryk,	opowiadanie	etc)	lub	utwór	muzyczny	oparty	o	własny	tekst.		
6. Każdy	 uczestnik,	 oprócz	 przesłanej	 pracy	 lub	 utworu	 musi	 dołączyć	 kartę	

uczestnictwa	w	konkursie	
7. Komisja	dokona	oceny	prac/utworów,	z	których	w	wyznaczonym	przez	organizatora	

terminie	 zostanie	 utworzona	 galeria	 pokonkursowa	 oraz	 publikacja	 na	 stronach	
internetowych	i	powiązanych	portalach	społecznościowych.		

VI.	Wytyczne	prac/utworów:	

1. W	 przypadku	 kategorii	 plastyka	 w	 technice	 dowolnej,	 należy	 przesłać	 skan	 lub	
fotografię	pracy	

2. W	 przypadku	 kategorii	 SŁOWO	 (utwór	 muzyczny)	 należy	 zarejestrować	 wykonanie	
oraz	przesłać	film.	Technika	nagrania	filmu	dowolna.	Dopuszcza	się	wszelkie	obróbki	
montażowe	i	łączenie	w	miniklip.		

3. W	 przypadku	 kategorii	 SŁOWO	 (utwór	 literacki)	 należy	 przesłać	 tekst	 w	 formie	
elektronicznej.	Dopuszcza	się	również	zarejestrowania	w	formie	nagrania	(recytacja).	

4. przesyłany	plik	nie	może	być	większy	niż	50MB-technika	wykonania	dowolna	
5. W	 przypadku	 kategorii	 SŁOWO	 dopuszcza	 się	 w	 filmach	 udział	 domowników	

uczestnika.	
6. każda	nadesłana	praca	nie	 spełniająca	 jakiegokolwiek	warunku	 regulaminu	zostanie	

odrzucona	

VIII.	Kryteria	oceny	prac:	

1. Komisja	 będzie	 oceniać	 prace	 w	 poszczególnych	 kategoriach	 ze	 względu	 na	 wiek	
autora	tj.	DZIECI,	MŁODZIEŻ,	DOROŚLI.	

2. Głównym	 kryterium	 oceny	 prac	 będą	 walory	 estetyczne,	 artystyczne,	 a	 przede	
wszystkim	kreatywność.	

IX.	Nagroda:	

1. Zwycięzcom	konkursu	zostaną	przyznane	nagrody	rzeczowe	o	łącznej	wartości	1200	zł	
oraz	wyróżnienia.		

2. W	każdej	z	kategorii	wiekowej	komisja	wyłoni	laureatów.		
3. Każdy	uczestnik	otrzyma	również	dyplom	udziału	w	konkursie	

X.	Postanowienia	końcowe.	

1. Organizatorzy	zastrzegają	sobie	prawo	przerwania,	zmiany	lub	przedłużenia	Konkursu	
w	razie	wystąpienia	przyczyn	od	nich	niezależnych.	

2. Organizator	 zastrzega	 sobie	 prawo	 przesunięcia	 ilości	 nagród	 w	 poszczególnych	
kategoriach.	



3. Organizatorom	 przysługuje	 prawo	 unieważnienia	 konkursu	 bez	 podania	 przyczyny	
oraz	do	niewyłaniania	zwycięzców.	

4. Udział	 w	 konkursie	 oznacza	 zaakceptowanie	 Regulaminu	 przez	 uczestnika	 oraz	
wyrażenie	 zgody	 na	 publikację	 prac.	 Uczestnicy	 Konkursu	 wyrażają	 zgodę	 na	
przetwarzanie	 i	 przekazywanie	 podmiotom	 trzecim	 informacji	 o	 swoich	 pracach	 do	
celów	związanych	z	konkursem.	

5. Dodatkowe	 informacje	 w	 sprawie	 konkursu	 można	 uzyskać	 mailowo,	 za	
pośrednictwem	fanpage’u	fb	i	pod	nr	tel.	(81)5628074,		

6. Karta	 zgłoszenia	 oraz	 regulamin	 dostępne	 są	 na	 stronie	 internetowej	Organizatora:	
www.ckip-piotrowice.eu	

7. Informacja	 o	 wynikach	 konkursu	 oraz	 wręczeniu	 nagród	 zostanie	 zamieszczona	 na	
stronie	 internetowej	 Organizatora.	 Organizator	 zastrzega	 sobie	 prawo	 do	
opublikowania	 listy	 zwycięzców	 z	 podaniem	 imienia	 i	 nazwiska	 tych	 osób,	 na	 co	
uczestnicy	wyrażają	zgodę.	

8. Ostateczna	interpretacja	niniejszego	regulaminu	należy	do	Organizatora.	
9. W	sprawach	nieuregulowanych	niniejszym	regulaminem	zastosowanie	mają	przepisy	

kodeksu	cywilnego.	


