
Regulamin 
Powiatowego Przeglądu Twórczości Nieprofesjonalnej 

Powiatu Działdowskiego 
 

 
 
 

ORGANIZATORZY: 
1.Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku 
2.Powiat Działdowski 
 
                                                                          CELE KONKURSU 
 
1.Popularyzacja działalności lokalnych środowisk twórczych na terenie naszego powiatu 
2.Przegląd działań artystycznych całego powiatu działdowskiego 
3.Integracja twórców, wymiana doświadczeń 
 
                                                                        PRZEZNACZENIE KONKURSU 
 
1.Konkurs adresowany jest do osób dorosłych które ukończyły 18 rok życia 
2.Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla twórców nieprofesjonalnych 
3.W konkursie mogą wziąć udział twórcy nieprofesjonalni z całego powiatu działdowskiego 
4.Do udziału zapraszamy Stowarzyszenia Prac Twórczych, Kluby Artystyczne, Środowiskowe Domy 
Samopomocy, Domy Seniora, Uniwersytety Trzeciego Wieku 
 

KATEGORIE KONKURSU 
 

1.Malarstwo (malarstwo, grafika, rysunek) 
2.Rzeźba (rzeźba w drewnie, metalu, glinie, ceramika) 
3.Fotografia (przyroda, portret, reportaż) 
 
                                                                         ZASADY UCZESTNICTWA 
1.Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć po 1 pracy z każdej kategorii konkursowej lub 3 prace z 
wybranej przez siebie kategorii. 
2.Fotograficy przekazują na konkurs 3 fotografie, nie mniejsze niż format A4 lub reportaż składający się z nie 
więcej niż 6 fotografii formatu A4 
3.Każda praca musi zawierać metryczkę z podaniem nazwiska autora, tytułu pracy wieku autora. Jeśli autor 
jest delegowany z instytucji (Stowarzyszenie Pracy Twórczej, Kluby Artystyczne, Środowiskowe Domy 
Samopomocy, Domy Seniora, Uniwersytet Trzeciego Wieku) prosimy o wpisanie tej instytucji. 
4.Każdy uczestnik biorący udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla 
potrzeb konkursowych, jak również publikacji swoich prac w mediach społecznościowych. 
 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH 
 

1.O przeglądzie zostaną powiadomione wszystkie instytucje kulturalne, urzędy miast i gmin w całym 
powiecie działdowskim. 
2.Dla ułatwienia, uczestnicy będą, mogli składać je w najbliższych instytucjach kulturalnych na swoim terenie 
zamieszkania w terminie do 04.06.2021 r. 
3.Prace zostaną odebrane przez organizatora (MGOK Lidzbark) dnia 07.06.2021 r. 
 
 

ZOBOWIĄZANIA ORGANIZATORA 



 
1.Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku powoła profesjonalne jury, które dokona oceny prac z 
każdej kategorii konkursowej  
2. Ocena prac jury jest ostateczna i niepodważalna 
3.Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe 
4.Wyniki konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej prezentacji prac w PARKU SPORTOWO 

- REKREACYJNYM NAD MAŁYM JEZIORKIEM 18.06.2021 r. (w razie złych warunków atmosferycznych w galerii „Nowa 
Przestrzeń” przy MGOK w Lidzbarku) 
5.Prace nagrodzone oraz pozostałe zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej 
6.Wszystkie prace  można będzie odebrać po zakończeniu wystawy 

 
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 

MGOK Lidzbark ul. Sądowa 23 tel. (23) 696 13 79 
 


