
„SZKLANA  IMPROWIZACJA”
REGULAMIN KONKURSU

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest Piechowicki Ośrodek Kultury ul. Kryształowa 53; 
    58-573 Piechowice.
2. Celem konkursu jest rozwój warsztatu twórczego amatorów oraz profesjonalistów 
     i promocja szklarskich tradycji miasta Piechowice.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 07-13 czerwca 2019 r. podczas wystawy
pn.” Szklana Improwizacja” w Piechowickim Ośrodku Kultury.

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Do konkursu przyjmowane będą wyłącznie prace indywidualne w dwóch kategoriach:
 Kategoria I – amatorzy: rozumieć przez to należy osoby zawodowo nie związane 

z branżą szklarską oraz osoby, które nie są uczniami lub absolwentami szkół 
plastycznych, czyli: hobbystów, pasjonatów, twórców autodydaktyków.

 Kategoria  II– profesjonaliści: rozumieć przez to należy osoby zawodowo związane
z branżą szklarską tj. producenci, twórcy, zdobnicy oraz uczniowie i studenci szkół
o profilu plastycznym i szklarskim .

2. Praca musi być wykonana z dowolnego rodzaju szkła  i dowolną techniką – liczy się 
przede wszystkim pomysłowość i wkład pracy. Organizator prosi o to, by prace były stabilne
 i odporne na warunki atmosferyczne.
3. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konkursie są zobowiązane przesłać kartę 
zgłoszeniową. Kartę należy przesłać na adres e-mail: informacja@piechowice.pl  
lub pocztowy: Piechowicki Ośrodek Kultury, 58-573 Piechowice, ul. Kryształowa 53  
z dopiskiem „SZKLANA IMPROWIZACJA” do dnia 24 maja 2019 r.   
Zgłoszenia dostarczone po 24 maja 2019 r. nie będą brane pod uwagę.
4. Po dopełnieniu obowiązku zgłoszeniowego, pracę konkursową należy dostarczyć na 
miejsce wystawy konkursowej tj. do Piechowickiego Ośrodka Kultury do p. Ewy 
Romańskiej do dnia 31 maja br.(piątek) w godz. 08.00-16.00. Prace dostarczone po terminie, 
tj. po godz. 16.00 w dniu 31 maja 2019r. nie będą przyjmowane. Dostarczenie pracy jest 
równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
5. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych 
danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru 
tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody. 
6. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na 
przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą 
przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
7. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Piechowickiego Ośrodka Kultury

Piechowicki Ośrodek Kultury
ul. Kryształowa 53
58-573 Piechowice

mailto:informacja@piechowice.pl


§ 3
WYNIKI KONKURSU ORAZ NAGRODY

 
 1. W dniach 07-13.06.2019 r.  prace zostaną ocenione przez trzyosobowe jury powołane 
przez organizatora. Oceny nie mogą dokonywać autorzy prac oraz pracownicy zatrudnieni 
przez organizatora podczas imprezy Kryształowy Weekend.
2. W dniu 15 czerwca 2019 r. o godz. 15:00 odbędzie się ogłoszenie wyników oraz 
wręczenie nagród w kategorii amatorów i profesjonalistów przyznając kolejno : 

               * w kategorii amatorzy           * w kategorii profesjonaliści  
                                          I miejsce                                          I miejsce
                                          II miejsce                                         II miejsce
                                          III miejsce                                       III miejsce

Łączna pula nagród wynosi  1200 zł dla obydwu  kategorii 
Dodatkowo w czasie trwania wystawy Piechowicki Ośrodek Kultury przyzna 

wyróżnienie (-a) organizatora dla autora (-ów) najciekawszych prac  
3. Zwycięzcy zobowiązani są do osobistego odebrania nagród w dniu 15 czerwca 
2019r. (sobota) o godz. 15:00 tj. w czasie uroczystego ogłoszenia wyników, lub 
nagrodę odbierze osoba pełnoletnia upoważniona do jej odbioru.
W przypadku nie stawienia się po odbiór nagrody w w/w terminie i czasie, przechodzi 
ona na osobę, która zajęła kolejne miejsce wg. ilości punktów. Pisemne upoważnienie do 
odbioru nagrody przez osobę inną niż laureat, należy przekazać komisarzowi wystawy 
p. Andrzejowi Bluszowi  w chwili przyniesienia pracy.

§ 4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wystawa prac konkursowych będzie trwać od 07 czerwca do 05 lipca br. Prace zostaną 
wyeksponowane w galerii wystawowej Piechowickiego Ośrodka Kultury
(Piechowice ul. Kryształowa 53) .
2. Uczestnicy konkursu są zobowiązani odebrać prace z Piechowickiego Ośrodka Kultury 
w dniach  08-12 lipca 2019 r. Po upływie tego terminu organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za prace, które jednak mogą pozostać w jego siedzibie do dnia 
30 września 2019. Po upływie tego terminu przechodzą one na własność Piechowickiego 
Ośrodka Kultury i zostaną zlicytowane a środki przeznaczone na działalność statutową.

DODATKOWE INFORMACJE  :      tel : 075 76 17 201 ; e-mail :   informacja@piechowice.pl

Zachęcamy do udziału w konkursie i zapraszamy do Piechowic na
„Kryształowy Weekend” w dniach 14-15 czerwca 2019 r.

mailto:informacja@piechowice.pl
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