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 Uczestnikami konkursu mogą być dorośli (18 +) miłośnicy sztuk 
plastycznych i fotogra�cznych. Malarze, gra�cy i fotogra�cy, 
których zainspiruje do działań artystycznych twórczość literacka 
Ryszarda Szilera. Utworem do inspiracji jest bajka poetycka  
,,Nocą w Kolbuszowej” w formie słuchowiska radiowego.

UCZESTNICY: 

      Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej. 
ORGANIZATOR:

ZASADY UCZESTNICTWA: 
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy miłośnicy prac 
plastycznych, osoby pełnoletnie, które wykonają dowolną 
autorską pracę plastyczną lub fotogra�czną inspirowaną bajką 
R. Szilera.

1. Prace plastyczne: Uczestnik może wykonać dowolną pracę 
w dowolnej technice plastycznej;  malarskiej, gra�cznej,
rzeźbiarskiej lub innej w dowolnym formacie umożliwiającym 
prezentacje na wystawie pokonkursowej.

 

 Uczestnik może wykonać jedną pracę 2. Prace fotogra�czne:
fotogra�czną w technice dowolnej, (również obrobione cyfrowo 
i gra�cznie) dostarczone pocztą elektroniczną. Do �zycznego 
wykonania pracy w formacie 30x40 cm zobowiązuje się 
organizator. Uczestnik może też wykonać i dostarczyć fotogra�ę 
we własnym zakresie. Prace są własnością autorów. Organizator
gwarantuje sobie możliwość ich wykorzystania do wszelakiej 
promocji instytucji (po wcześniejszym poinformowaniu autora 
o zamiarze). Płytę CD ze słuchowiskiem ,,Nocą w Kolbuszowej”
otrzyma każdy zainteresowany udziałem w konkursie.

 
  Jury składające się znawców sztuk wizualnych powołuje 
organizator. Werdykty komisji konkursowej są niepodważalne.

JURY

Jury przyzna trzy nagrody główne i wyróżnienia.
Nagrody mają charakter �nansowy.

NAGRODY 

ORGANIZACJA KONKURSU
Prace konkursowe uczestnicy dostarczają do siedziby organizatora
�zycznie lub elektronicznie w nieprzekraczalnym terminie 
do  Wystawa pokonkursowa odbędzie się 3 grudnia 2021 roku.
w  M i e j s k i m  D o m u  K u l t u r y  w  K o l b u s z o w e j  w  d n i u 
18 grudnia 2021 o godzinie 18.00. 

REGULAMIN KONKURSU
PLASTYCZNO-FOTOG�FICZNEGO

PT. ,,KOLBUSZOWSKIE FANTAZJE I INSPI�CJE 

WARUNKIEM UCZESTNICTWA W KONKURSIE JEST 
DOSTARCZENIE, WYPEŁNIONYCH DOKUMENTÓW
RODO ZAŁĄCZONYCH DO REGULAMINU.

DANE ORGANIZATO� 
Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej 
ul. Obrońców Pokoju 66
36-100 Kolbuszowa 
email: kultura@mdkkolbuszowa.pl 
www. mdkkolbuszowa.pl 
tel. 17 2271-563 
       609 144 265


