
Regulamin 21 Ogólnopolskich Prezentacji Twórczości Świdnik 2016 
 

I. Postanowienia ogólne: 
 

1. Organizatorem konkursu jest Zarząd Wojewódzki Robotniczego Stowarzyszenia 
Twórców Kultury woj. lubelskiego z siedzibą w Świdniku. 
Współorganizatorzy: Urząd Miasta Świdnik, Starostwo Powiatowe w Świdniku, Miejsko-
Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Anny Kamieńskiej w Świdniku, Spółdzielczy Dom 
Kultury w Świdniku, Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku, Bractwo Przyjaciół Świdnika. 
2. Celem konkursu jest zaprezentowanie i ocena dorobku twórczości artystów amatorów 
w kategoriach: plastyka, literatura, fotografia. Ponadto konkurs stwarza możliwość 
wymiany doświadczeń uczestników oraz konsultacji artystycznych. 
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie czytelnie wypełnionej karty 
(drukowanymi literami) uczestnictwa (do każdej kategorii należy wypełnić oddzielną kartę z 
określeniem podkategorii (w przypadku literatury należy wybrać tylko jedną podkategorię) 
w jakiej ma być oceniana praca) oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 25 zł - 
opłata jest jednorazowa, bez względu na to w ilu kategoriach startuje uczestnik. 
Opłatę należy wpłacać na konto:  
Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury woj. lubelskiego, ul. Kardynała  
S. Wyszyńskiego 14, 21-040 Świdnik 
NR RACHUNKU 19 1020 3176 0000 5602 0045 6541  
 

Potwierdzenie wpłaty lub ksero dowodu wpłaty należy dołączyć do karty uczestnictwa. 
W przypadku braku w/w potwierdzenia prace nie będą brały udziału w konkursie.  
Termin nadsyłania prac 29 sierpnia - 29 września 2016 (decyduje data stempla 
pocztowego). Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w wystawach  
i konkursie. 
Zdjęcia należy nadsyłać na adres: 
Miejski Ośrodek Kultury, ul. Lotników Polskich 24, 21-040 Świdnik 
Prace na konkurs plastyczny kierować na adres: 
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Anny Kamieńskiej, ul. Niepodległości 
13, 21-040 Świdnik 
- utwory literackie i poetyckie należy kierować na jeden z w/w adresów; 
- prace malarskie, poetyckie i foto opatrzone dopiskiem „21 Prezentacje Świdnik 2016”. 
 

II. Wymagania konkursowe w poszczególnych kategoriach: 
 

 W konkursach mogą wziąć udział wszyscy malarze, rysownicy, pisarze, fotograficy 
nie będący członkami profesjonalnych związków twórczych. 
 
KONKURS PLASTYCZNY: 
Prace plastyczne w ilości do 2 sztuk wykonane dowolną techniką powinny być oprawione  
i oznaczone w sposób następujący: tytuł pracy, godło autora (oznaczone na odwrocie 
pracy); do prac należy dołączyć zamkniętą kopertę opatrzoną tym samym godłem 
zawierającą prawidłowo wypełnioną kartę uczestnictwa oraz krótką notkę biograficzną 
autora. Tematyka prac dowolna. Kopie obrazów innych autorów nie będą oceniane. 
 
KONKURS LITERACKI: 
Zestaw zawierający prace nie nagradzane i nigdzie nie publikowane o dowolnej tematyce 
(do wyboru jedna forma z niżej wymienionych):  
- maksymalnie 3 wiersze,  
- proza poetycka (do 2 stron), 
- prozę (do 3 stron), 
- dramat (do 10 stron) - 



(forma maszynopisu czcionka 12) w 4 kopiach (każdego utworu z zestawu), tytuł pracy, 
godło autora. Do prac należy dołączyć zamkniętą kopertę opatrzoną tym samym godłem 
zawierającą prawidłowo wypełnioną kartę uczestnictwa oraz krótką notkę biograficzną 
autora. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów i zastrzegają sobie prawo 
do publikowania nagrodzonych i wyróżnionych wierszy. 
 
KONKURS FOTOGRAFICZNY: 
Prace fotograficzne w ilości do 3 fotografii lub 3 zestawy nie więcej niż 6 zdjęć w zestawie, 
o dowolnej tematyce. Jeśli nadesłanych zostanie więcej niż określona w regulaminie ilość 
prac Organizator zastrzega sobie wybór regulaminowej ilości do przedstawienia do oceny 
Jury. Prace nie podlegające ocenie Jury nie będą zwracane. Minimalny format prac to 
20X30 cm (odbitki). Fotografie należy opisać na odwrocie - tytuł pracy i godło autora. Do 
prac należy dołączyć zamkniętą kopertę opatrzoną tym samym godłem zawierającą 
prawidłowo wypełnioną kartę uczestnictwa z krótką notką biograficzną oraz płytą CD lub 
DVD zawierającą zdjęcia – dłuższy bok 1024 pikseli, format JPG, rozdzielczość – min. 240 
DPI. Nagrodzonych prac fotograficznych nie zwracamy. Wydruki komputerowe  
i mniejsze formaty nie będą przyjmowane. Nie dostarczenie zdjęć w wersji 
elektronicznej powoduje wykluczenie twórcy z konkursu.  
 

III. Uwagi końcowe: 
 

1. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenie prac 
podczas przesyłki. 
2. Organizatorzy zapewniają ocenę prac przez profesjonalne jury w każdej kategorii. 
3. Otwarcie wystawy plastycznej nastąpi w dniu 07.10.2015 o godzinie 1800 w Sali 
Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Anny Kamieńskiej w Świdniku  
ul. Niepodległości 13.  
4. Otwarcie wystawy fotograficznej nastąpi w dniu 06.10.2015 o godzinie 1800 w Galerii 
"Za Szybą" w Centrum Kultury w Świdniku ul. Lotników Polskich 24. 
5. W każdej kategorii zostaną przyznane po 3 nagrody oraz wyróżnienia. Organizator 
zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. 
6. Wystawy pokonkursowe (plastyczna i fotograficzna) trwać będą do 31.10.2016. 
7. Uroczystość ogłoszenia werdyktu jury i wręczenie nagród nastąpi w dniu 29.10.2016.  
o godzinie 1800 w Sali Kameralnej Centrum Kultury w Świdniku, ul. Lotników Polskich 24.  
8. Koszt przejazdu i zakwaterowania ponosi uczestnik lub instytucja delegująca. 
9. Prace należy odbierać osobiście lub przez osoby upoważnione do końca roku 2016. 
Organizatorzy nie odsyłają nie odebranych prac. 
 
Wszelkie dodatkowe informacje znajdą Państwo na bieżąco na stronie internetowej 
RSTK woj. lubelskiego: www.rstk-swidnik.org., ew. u p. Antoniego Sylwestra 
Muszyńskiego, wiceprezesa RSTK ds. artystycznych, tel. 606 469 364.  
Regulamin dostępny jest także w czytelni Miejsko Powiatowej Biblioteki Publicznej w 
Świdniku. 
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora 
Zezwala się na powielanie Regulaminu  
      
 

ZARZĄD ZW RSTK woj. lubelskiego 
 

               


