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Regulamin konkursu plastycznego  
„Kresy pędzlem malowane…” 

 
 

Postanowienia ogólne  

1. Organizatorem Konkursu jest Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Białymstoku 
prowadzony przez Stowarzyszenie Edukacji i Dialogu „Fontis et Futura”. Współorganizatorem 
Konkursu jest Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Projekt jest 
współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach 
konkursu Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019 – 2021. 

2. Głównym celem Konkursu jest pokazanie i upamiętnienie polsko-białorusko-litewskiego 
dziedzictwa północno-wschodnich ziem dawnej Rzeczypospolitej oraz przestrzeni 
współczesnego pogranicza, poprzez realizację wybranej formy plastycznej. Organizatorzy 
pragną stworzyć warunki do współpracy między społeczeństwem polskim, białoruskim 
i litewskim. 

3. Gotowe prace w formie plastycznej lub jej zdjęcie należy nadesłać do 25 października 2019 r. 
Każda praca musi być opatrzona tytułem oraz krótkim opisem. 

4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 8 listopada 2019 r. Uczestnicy zostaną powiadomieni 

o wynikach Konkursu drogą mailową bądź telefoniczną.  

Uczestnicy 

1. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół średnich, studenci, a także wszystkie osoby 
zainteresowane historią pogranicza polsko-białorusko-litewskiego i jego współczesnością. 

2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są organizatorzy Konkursu. 

3. Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie 3 prace. 

Zasady Konkursu 

1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest wykonanie pracy plastycznej o tematyce upamiętniającej 
polskie drogi ku odzyskaniu niepodległości. 

2. Technika pracy jest dowolna, dopuszcza się prace wykonane przy ingerencji grafiki 
komputerowej. 

Nadsyłanie prac 

 
1. Prace konkursowe (w formie plastycznej lub elektronicznej) można złożyć osobiście lub nadsyłać 

pocztą na adres: Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Białymstoku, ul. Kilińskiego 
13, 15-089 Białystok, e-mail: rodm@rodm-bialystok.pl 
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2. Prace nie podlegają zwrotowi i stają się własnością organizatora. 

3. Jeżeli praca jest przesyłana w wersji elektronicznej, musi posiadać minimalny wymiar skanu 
pracy 2000x3000px, zapis w formacie JPG lub formacie PDF. 

4. W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące informacje: 

• dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, adres); 

• nr telefonu, adres e-mail; 

• tytuły pracy i jej krótki opis; 

• plik JPG powinien być podpisany nazwiskiem oraz tytułem pracy (np. Adam Kowalski, 
Kresy pędzlem malowane)  

• wszyscy uczestnicy muszą dołączyć skan wypełnionej deklaracji uczestnictwa, w 
wypadku osób niepełnoletnich podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego. 

Jury 

1. Oceny nadesłanych prac dokona Jury powołane przez Organizatora. 

2. Jury pod uwagę weźmie następujące kryteria: wartość merytoryczną i zgodność z tematem; 

walory estetyczne; oryginalność pracy. 

3. Jury zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji prac nierealizujących temat Konkursu lub 

niespełniających innych zasad Konkursu. Z udziału w Konkursie mogą zostać wykluczone prace 
zdradzające wady formalne (stan pracy, zbyt niska rozdzielczość itp.). 

4. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają weryfikacji. 

Nagrody 
 

1. Organizator uhonoruje nagrodami rzeczowymi zdobywców I, II i III miejsca oraz zastrzega sobie 

prawo do przyznania wyróżnień. 

2. Łączna wartość nagród wynosi 3 000,00 zł 

3. Wybrane prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Debaty 

Międzynarodowej w Białymstoku oraz profilu facebook. 

4. Wybrane prace zostaną zaprezentowane w postaci wystawy wielkoformatowej przygotowanej 
po zakończeniu Konkursu. 

 

Postanowienia końcowe 

1. Uczestnik Konkursu z chwilą nadesłania prac na Konkurs oświadcza, że: 

• akceptuje niniejszy Regulamin; 

• jest autorem prac / zdjęć oraz posiada zgodę osób biorących udział przy powstawaniu pracy 

na uczestnictwo w Konkursie oraz publikację; 

• odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane 
do Organizatora Konkursu, przyjmuje na siebie Uczestnik Konkursu; 

• wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z 
ustawą o Ochronie Danych Osobowych dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.; 

• udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej Organizatora do 

korzystania przez czas nieoznaczony oraz bez ograniczeń terytorialnych z przesłanych prac 

/ zdjęć na wszystkich polach eksploatacji (a w szczególności obejmującej uprawnienie do 

utrwalania, zwielokrotnienia wszelkimi technikami, wprowadzenia do obrotu w kraju i za 
granicą, publikacji w tytułach Organizatora,  publikacji na stronie internetowej Organizatora 
(www.rodm-bialystok.pl) oraz na profilu Organizatora w serwisie Facebook). 
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2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. 

3. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona na stronie www.rodm-bialystok.pl 

4. Zagadnienia nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator. 

Wszelkie pytania i wątpliwości organizacyjne prosimy kierować na adres mailowy rodm@rodm-

bialystok.pl. 

Załączniki:   

Deklaracja uczestnictwa w konkursie  

Współorganizatorzy Konkursu: 

 

 

 

 

 

Projekt realizowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych 

 

 

 

 

 

 

 

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Białymstoku 

ul. Kilińskiego 13, 15-089 Białystok, tel. 85 874 23 02, www.rodm-bialystok.pl 

http://www.rodm-bialystok.pl/
http://www.rodm-bialystok.pl/
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