
Konkurs organizowany jest w ramach projektu „KRAJOBRAZOWY SZLAK 

ROWEROWY” realizowanego przez Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie 

w ramach programu „Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 

administrowany przez Polską Fundacje Dzieci i Młodzieży 

„MOJA ULUBIONA TRASA ROWEROWA” 

 

ORGANIZATOR: 

 

 Młodzieżowa grupa „Szczęśliwa 13” 

 Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie 

 

CELE KONKURSU: 

 Promowanie piękna regionu oraz zasobów turystycznych gminy, 

 Zainspirowanie dzieci, młodzieży oraz dorosłych do twórczości literackiej, plastycznej 

oraz fotograficznej, 

 Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności 

twórczych. 

 Nabywania umiejętności dokonywania wyboru i podejmowania decyzji. 

 Uwrażliwienie na piękno krajobrazu naturalnego najbliższej okolicy. 

 Poprzez najciekawsze miejsca, które nam przedstawicie w swoich pracach, 

poprowadzimy Krajobrazowy Szlak Rowerowy. 

 

KATEGORIE KONKURSOWE: 

W konkursie mamy do wyboru 3 kategorie. Prace konkursowe powinny pokazywać 

atrakcyjne (ciekawe) miejsca pod względem np. krajobrazowym, historycznym, kulturowym 

lub takie, które z jakiegoś powodu chcielibyśmy pokazać naszym znajomym (np. żeremie 

bobrów). Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę. 

1. Literacka- krótki opis w formie listu do przyjaciela wybranego przez siebie, 

atrakcyjnego miejsca na terenie gminy Komarów-Osada. Praca konkursowa – do 2500 

znaków (licząc ze spacjami) powinna być złożona w dwóch formach: 

a. wydruk na papierze formatu A4, czcionka 12, interlinia 1,5 wraz z metryczką 

(wzór w załączeniu) 

b. elektroniczna (CD lub e mail na adres: soksekretariat@wp.pl). 

2. Plastyczna – Praca powinna być wykonana na kartonie o formacie A 3 techniką: 

rysunek kredkami, pastele suche, pastele olejne, techniki malarskie (akwarela, 

tempera),  wyklejanki, collage.  

3. Fotograficzna – Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Jeden bok zdjęcia 

powinien mieć nie mniej niż 2400 pixeli. Jedno zdjęcie nie może przekroczyć 10 MB. 

Fotografie należy złożyć w wersji cyfrowej zapisane na płycie CD lub DVD oraz 

wydrukowane na papierze fotograficznym w formacie a4, 

Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej 

jakości. 

Prace złożone w kategorii fotografia, ilustracja muszą zawierać krótki opis (do 8 zdań) 

zawierających informacje o przedstawionym obiekcie, pozwalających na jego odnalezienie w 

terenie. Każda praca powinna zawierać metryczkę (wzór w załączeniu). 
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OCENA: 

Pracę oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: 

I kategoria – wiek 13-16  

II kategoria – wiek 17 + 

Prace oceniane będą przez Jury powołane przez organizatora. Decyzja Komisji jest ostateczna 

i nieodwołalna. 

Kryteria oceny: 

 Zgodność z tematem konkursu 

 Estetyka i jakość wykonanej pracy 

 Oryginalność i pomysłowość 

 Walory literackie 

 Wartość poznawcza (promocyjna) regionu 

NAGRODY 

W każdej kategorii zostaną przyznane 3 nagrody. Komisja konkursowa może zdecydować 

o innym podziale nagród. Jej decyzja jest ostateczna. 

TERMINY: 

 Termin składania prac: do 14 czerwca 2018 roku. Prace można składać 

w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie-Osadzie: Bibliotece (ul. 

Kościuszki 2) lub w Domu Kultury (ul. Rynek 15). 

 Prace złożone po terminie nie będą brały udziału w konkursie. 

 

POSTANOWIENIA KONCOWE: 

 

PRAWA AUTORSKIE: 

 Poprzez złożenie prac w Konkursie uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne 

i nieograniczone prawa autorskie do złożonej pracy. Prace zgłaszane na Konkurs nie 

mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych 

osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych. 

 Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem na 

rzecz Organizatora praw autorskich oraz do nieodpłatnego wykorzystywania prac na 

następujących polach ich eksploatacji: wystawach, druku w dowolnej liczbie 

publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach 

utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań podejmowanych 

przez Organizatora. 

4. Organizator zapewnia autorom prac umieszczenie ich imion i nazwisk lub logotypów 

–w każdym przypadku ich wykorzystania na różnych polach eksploatacji. 

5. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac 

zdyskwalifikowanych, jak również z niego wyłączonych. 
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