
 

Regulamin konkursu plastycznego pt. „MÓJ INSTRUMENT MUZYCZNY” 

 

1. Konkurs organizowany jest przez Filharmonię Świętokrzyską im. O. Kolberga w Kielcach, ul. 

Żeromskiego12. 

 

2. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o muzyce wśród dzieci i młodzieży, rozbudzenie 

wyobraźni twórczej, a także rozwijanie umiejętności wyrażania przeżyć i emocji w formach 

plastycznych. 

 

3. W konkursie mogą uczestniczyć osoby biorące udział w jednym z koncertów symfonicznych 

Akademia Melomana organizowanym 28 lutego lub 1 marca 2013 r. w siedzibie Filharmonii. 

 

4. Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna wykonana w dowolnej technice, 

nieprzekraczająca rozmiaru A3.   

 

5. Tematyka pracy konkursowej powinna wiązać się z wysłuchanym koncertem.  Pomysły 

najbardziej oryginalne będą najwyżej oceniane przez jury. 

 

6. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch grupach wiekowych: 

  - szkoła podstawowa, 

 - szkoła ponadpodstawowa. 

 

7. Każda praca powinna być wykonana indywidualnie. 

 

8. Prace konkursowe powinien zakwalifikować opiekun szkolny. 

 

9. Każda praca musi być dokładnie opisana: 

- imię i nazwisko autora pracy wraz z podaniem telefonu kontaktowego do autora pracy 

lub opiekuna szkolnego, 

- nazwę szkoły z adresem, 

- klasę i wiek autora, 

- imię i nazwisko nauczyciela pod którego kierunkiem pracę wykonano. 

 

10. Prace z dopiskiem „KONKURS PLASTYCZNY” można dostarczać od 

 4  marca do 2 kwietnia 2013 r. osobiście lub korespondencyjnie na adres:  

    Biuro Koncertowe Filharmonii Świętokrzyskiej  

 ul. Żeromskiego 12 

25-369 Kielce 

 

11. Nadesłanie pracy na konkurs traktowane jest jako wyrażenie zgody na przeniesienie na 

organizatora konkursu praw majątkowych i praw pokrewnych, a tym samym autor pracy 

zezwala na nieograniczone w czasie rozporządzanie jego utworem i wykorzystywanie go na 

wszystkich polach eksploatacji (w internecie, programach, prezentacjach multimedialnych, 

wystawach itp.) związanych z działalnością Filharmonii Świętokrzyskiej.  

 

 

12. Osoby biorące udział w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora 

konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 

sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn.  zm.).  

 

 



13. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Filharmonii 

(www.filharmonia.kielce.com.pl) do 8 kwietnia 2013. 

 

 

14. Wręczenie nagród rzeczowych nastąpi podczas koncertu familijnego w niedzielę                        

14 kwietnia 2013 o godz. 11.00, na który zostaną zaproszeni laureaci z opiekunami. 

 

15. Prace niespełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez jury.  

 

16. Dodatkowych informacji udziela Biuro Koncertowe Filharmonii pod numerem telefonu:  

 

(41) 365-54-93.  

http://www.filharmonia.kielce.pl/

