
Regulamin konkursu plastycznego 

„Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu miejscem realizacji 

sportowych marzeń” 

 

§1 

Cele konkursu 

Celem konkursu jest:  

- propagowanie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży 

- rozwijanie zainteresowań sportowych i plastycznych oraz rozbudzanie wyobraźni 

- promocja OSiR Zawiercie 

 

§2 

Organizator konkursu 

Organizatorem konkursu plastycznego Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu. 

 

§3 

Założenia organizacyjne 

1. Konkurs rozpoczyna się 17 czerwca i trwać będzie do 30 września. 

2. Tematem prac konkursowych jest „Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu 

miejscem realizacji sportowych celów”. 

3. Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach: 

- Szkoły Podstawowe klasy I – III 

-  Szkoły Podstawowe klasy IV – VI 

- Gimnazja 

- Szkoły ponadgimnazjalne 

4. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, 

pastele, farby plakatowe, wycinanka itp.) w formacie A4. 

5. Każda praca powinna zawierać imię i nazwisko autora, kategorię w której  bierze 

udział oraz numer kontaktowy. 

 

§4 

Ocena prac konkursowych 

1. Prace należy składać osobiście  lub nadsyłać pocztą do dnia 30 września 2016 r. na 

adres: 

Ośrodek Sportu i Rekreacji  

ul. Moniuszki 10 

42-400 Zawiercie  

2. Oceny dostarczonych prac plastycznych dokona komisja w 4 osobowym składzie: 

Pan Jacek Latko – Dyrektor OSiR Zawiercie 

Pan Tadeusz Piotrowski – Zastępca Dyrektora OSiR Zawiercie 

Pani Katarzyna Mucha – instruktor sportu OSiR Zawiercie 

Pan Krzysztof Musialski - instruktor sportu OSiR Zawiercie  



§5 

Nagrody 

1. Organizator przewiduje nagrody i dyplomy dla najlepszych prac w poszczególnych 

kategoriach wiekowych. 

2. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

 

§6 

Ogłoszenie wyników konkursu 

1. Wyniki konkursu wraz ze zwycięskimi pracami zostaną opublikowane na stronie 

www.osir.net.pl oraz https://www.facebook.com/OSiR.Zawiercie  

2. Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie o wynikach konkursu w terminie do 

7 października 2016 r. 

 

§7 

Postanowienia dodatkowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnego wykorzystania całości lub fragmentów 

wykonanych prac we wszelkiego rodzaju publikacjach papierowych i 

audiowizualnych. 

2. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia prac w 

trakcie przesyłki oraz ich zaginięcia z winy poczty. 

3. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z postanowieniami 

niniejszego regulaminu, jego akceptacją oraz wyrażeniem zgody na umieszczenie 

danych osobowych uczestnika konkursu w bazie danych organizatora oraz ich 

przetwarzania do celów związanych z niniejszym konkursem. 

4. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. 

5. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.  

 

 

http://www.osir.net.pl/
https://www.facebook.com/OSiR.Zawiercie

