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W jak Wołów, czyli alfabet mojego miasta 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„P jak przyszłość, czyli Wołów za 1000 lat” 

Jak wyobrażamy sobie nasze miasto za 1000 lat? Czy krajobraz, architektura, która nas otacza 

to na pewno drzewa, bloki, sklepiki i zwyczajnie biegnące ulice ze zwyczajnymi jeżdżącymi 

samochodami? Zajrzyjmy wspólnie do najgłębszych zakamarków własnej wyobraźni i 

stwórzmy obraz odległej przyszłości.  

 

organizowanego przez 

OZArt Otwarty Zakład Artystyczny we współpracy z Wołowskim Ośrodkiem Kultury  

 

Cele Konkursu: 

 przedstawienie oczyma dzieci i młodzieży wizji Wołowa w przyszłości 

 budowanie tożsamości lokalnej wśród dzieci i młodzieży 

 wykorzystanie miasta jako inspiracji do działań twórczych  

 wykreowanie wizerunku miasta w oparciu o wyobraźnię,  kreatywność dzieci i młodzieży oraz jej 

rozwój poprzez specyfikę tematu konkursu 

 wybór zwycięskiej pracy, która zostanie zaprezentowana w publikacji „W jak Wołów – alfabet 

mojego miasta” będąca jednym z elementów hasła „P jak przeszłość  - przyszłość”   

 zachęcenie do wspólnego działania dla dobra społeczności lokalnej  

 

 

 

Regulamin Konkursu: 

§1 Organizator 

 

Organizatorem Konkursu plastycznego jest OZArt Otwarty Zakład Artystyczny we współpracy z 

Wołowskim Ośrodkiem Kultury w ramach projektu „W jak Wołów – alfabet mojego miasta” 

realizowanego w ramach „Czytanie miasta” Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. 

 

„W jak Wołów – alfabet mojego miasta” to obrazkowy słownik ukazujący Wołów widziany oczyma 

różnorodnych grup w tym lokalnych mieszkańców, dzieci, młodzieży, artystów, osadzonych 

przebywający na terenie Zakładu Karnego w Wołowie. Temat wiodący to miasto ukazane za pomocą 

liter, a co za tym idzie haseł, które następnie staną się punktem wyjścia w budowaniu graficznego 

obrazu. Poszczególne litery alfabetu mogą opowiadać o faktach i legendach, zabytkach, historycznych 

postaciach, miejscach czy wydarzeniach np. kulturalnych, ale również odczuciach lokalnych 

mieszkańców. Głównym założeniem projektu jest stworzenie wyjątkowego zbioru słów, które w 

połączeniu z formą wizualną staną się przyjemne i interesujące w odbiorze zarówno dla dzieci jak i dla 

dorosłych. Na bazie zgromadzonego materiału powstanie publikacja w formie papierowej bądź 

elektronicznej.  
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§2 Czas trwania Konkursu 

 

Konkurs rozpoczyna się 8.09.2016 r., a kończy się 22.09.2016 r. 

 

§3 Warunki uczestnictwa 

 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych/gimnazjalnych z terenu miasta 

Wołowa. 

2. Osoba uczestnicząca w konkursie zobowiązana jest do wypełnienia karty zgłoszeń, która  jest 

niezbędna przy przekazywaniu pracy konkursowej organizatorom.   

3. Uczestnicy przygotowują prace plastyczne przy wykorzystaniu dowolnych technik plastycznych, w 

formacie A4, w orientacji pionowej.   

4. Prace konkursowe wykonywane są indywidualnie – posiadają jednego autora. 

5. Prace plastyczne tworzone są w ramach konkursu i nie były nigdzie wcześniej prezentowane. 

6. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz 

Organizatora oraz Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, o których mowa w art. 50 ustawy z 

dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) 

oraz do publikacji jej w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz 

prezentacji prac w wersji elektronicznej (Internecie). Niniejsza zgoda udzielana jest nieodwołalnie 

i nieodpłatnie. 

7. Biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu 

oraz przyjmuje do wiadomości, że wykonane w ramach konkursu prace są częścią i wizualnym 

elementem słownika „W jak Wołów – alfabet mojego miasta”.  

 

§4 Termin i warunki dostarczenia prac 

 

1. Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Organizatora Konkursu,  

na adres: Wołowski Ośrodek Kultury, Sikorskiego 6, 56-100 Wołów (sekretariat),  z dopiskiem na 

kopercie: "Konkurs plastyczny – P jak Przyszłość” w terminie do 22 września 2016r.  

2. Prace są zgłaszane do Konkursu przez nauczyciela bądź opiekuna prawnego uczestnika konkursu. 

Do każdej pracy należy załączyć poprawnie wypełnioną kartę zgłoszeń.  

3. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane (decyduje data stempla pocztowego). 

4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki prac. 

5. Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane. 
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§5 Zasady przyznawania nagród 

 

1. Komisja – zespół projektowy słownika „W jak Wołów – alfabet mojego miasta” (Joanna Krasowska 

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wołowie, Anna Matraj Wołowski Ośrodek Kultury, Natalia 

Gołubowska OZArt Otwarty Zakład Artystyczny, Róża Gołubowska Cantores Woloviensis) spośród 

zgłoszonych do Konkursu prac wybierze 1 przyznając nagrodę zwycięzcy. Komisja zastrzega sobie 

prawo do przyznania wyróżnień oraz prezentację prac konkursowych w ramach zbiorowej 

wystawy, bądź prezentacji prac w formie wirtualnej na stronie Organizatora.  

2. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.  

3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 

4. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Organizatora Konkursu. Placówka, z 

której pochodzić będzie praca nagrodzona zostanie poinformowana o wynikach Konkursu 

telefonicznie. 

5. Nagrodą w Konkursie jest publikacja w słowniku „W jak Wołów – alfabet mojego miasta” 

tworzonego w ramach projektu „Czytanie miasta” Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, 

dyplom „Miasta przyszłości” oraz upominek rzeczowy.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagrody z przyczyn od niego niezależnych.  

7. Warunkiem publikacji pracy jest przekazanie przez osobę wyłonioną jako zwycięzcę pisemnej 

zgody rodzica.   

 

 

§ 6 

Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Wołowskiego Ośrodka Kultury (Sikorskiego 6, 56-100 

Wołów), oraz na stronie internetowej www.wok-wolow.pl. Szczegółowe informacje o Konkursie można 

uzyskać pod numerem telefonu 713892643 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

wjakwolow@gmail.com 

 

Koordynator i autor projektu „W  jak Wołów – alfabet mojego miasta” : 

Natalia Gołubowska – tel. 663 674 832 email: ng.ozart@gmail.com 

Anna Matraj – tel. 607971415 email: imprezy@wok-wolow.pl 
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