
 
 
 

REGULAMIN KONKURSU  
NA ZNAKI GRAFICZNE SEKCJI ARTYSTYCZNYCH  

DOMU KULTURY W RAWICZU 
 
 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE  
 
1. Organizatorem Konkursu jest Dom Kultury w Rawiczu, ul. Targowa 1, 63-900 Rawicz 
2. Regulamin Konkursu określa zasady udziału w konkursie na znaki graficzne sekcji 

artystycznych Domu Kultury w Rawiczu.    
3. Szczegóły Konkursu dostępne na stronie Domu Kultury w Rawiczu dk.rawicz.pl w zakładce 

„konkursy”.  
4. Kontakt: tel.: 65 546 76 36  w dni robocze: od poniedziałku do piątku, w godzinach: 10.00 – 14.00; 
 

e-mail: domkulturyrawicz@gmail.com 
 

 
CEL I PRZEDMIOT KONKURSU  
 
 

1. Celem Konkursu jest promocja sekcji artystycznych działających przy Domu Kultury w 

Rawiczu, zachęcanie młodzieży do aktywnego angażowania się w życie miasta oraz do udziału w 

zajęciach artystycznych a także rozwijanie zdolności plastycznych i wyobraźni mieszkańców 

Gminy Rawicz i wspieranie ich twórczych pasji. 
 

2. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez uczestników konkursu projektu znaku 

graficznego (tzw. loga), który przedstawiać będzie poszczególne sekcje artystyczne Domu Kultury 

w Rawiczu.  
 

3. Uczestnik wybiera dowolną sekcję, do której projektuje logo.  
 

4. Uczestnik może zaprojektować znak graficzny do jednej lub kilku wybranych sekcji. 
 

5. Sekcje artystyczne Domu Kultury w Rawiczu: 

• Chór Młodzieżowy KAMELEON 

• Teatr Piosenki KREACJA 

• Chór ARION 

• zespól śpiewaczy Jesienny Liść 

• Rawicki Teatr Komedii 

• Młodzieżowa grupa teatralna DECEM TOYS 

• Dziecięca grupa teatralna  

• Dziecięca grupa taneczna BALERINA 

• Klub tańca współczesnego i towarzyskiego SPIN 

• Rawicka Orkiestra Dęta 

• Chór im. Karola Kurpińskiego w Sarnowie 

• RUKS Korona-Rawbud Rawicz 

• Koło fotograficzne 

• Rawicka Telewizja Młodych 

• koło plastyczne dzieci 

• koło plastyczne młodzieży 

• koło plastyczne dorosłych 

  
6. Spośród nadesłanych drogą mailową prac zostanie wybranych max. 17 zwycięskich prac – po 

jednej dotyczącej danej sekcji. Zwycięzcy wykonają na podstawie swoich projektów murale na 

murach przy zabytkowych wiatach (park Przy Domu Kultury w Rawiczu). 

 

 

 
 



 
 

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE  
 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby w wieku 15+. Dopuszczalne są prace tworzone 
wspólnie przez dwie osoby.   

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie i wysłanie elektronicznie znajdującego 

się na stronie Konkursu formularza konkursowego wraz ze wszystkimi podpisanymi zgodami 

oraz skanu lub zdjęcia pracy – projektu znaku graficznego wybranej sekcji Domu Kultury w 

Rawiczu na adres domkulturyrawicz@gmail.com do dnia 9 sierpnia 2020.  

3. Pracę konkursową należy wykonać ręcznie na papierze dowolną techniką, która nie będzie 

przestrzenna, np. farbami, kredkami, ołówkiem itp. 

4. Praca konkursowa powinna być wykonana tak, żeby twórca mógł (z pomocą instruktorów 

plastyki Domu Kultury w Rawiczu) przenieść obraz na ścianę przy użyciu farb akrylowych. 

5. Pracę konkursową należy wykonać w orientacji poziomej, w formacie A3  

6. Pracę należy wykonać monochromatycznie - w kolorach sepii, w różnych odcieniach brązu. 

Można się odnieść do kolorystyki wiat. 

7. Prace niespełniające wymagań technicznych przewidzianych w Regulaminie, w tym prace 

stworzone techniką przestrzenną, komputerową lub w orientacji pionowej nie będą podlegać 

ocenie. 

8. Organizator ma prawo nie wybrać żadnej z przesłanych prac, jeśli nie spełnią one oczekiwań 

organizatora konkursu lub w porozumieniu z twórcą wprowadzić zmiany w projekcie przed 

namalowaniem go w formie muralu. 
 

 

PRAWA AUTORSKIE  
 
1. Z chwilą złożenia pracy konkursowej Organizatorzy nabywają prawo do:  

a. publikowania zwycięskich projektów graficznych w mediach internetowych i drukowanych  
b. zamieszczenia zwycięskich prac w formie murali na murach sąsiadujących z 

zabytkowymi wiatami w parku przy Domu Kultury w Rawiczu  
c. stworzenia wystawy z wszystkich prac przesłanych w zgłoszeniach do konkursu 
  

2. Organizator ma również prawo zamalować murale stworzone przez zwycięzców w dowolnie 

wybranym momencie po upływie min. pół roku od ich stworzenia. 

  
 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 

1. Dane osobowe uczestników są przetwarzane zgodnie z Klauzulą informacyjną dotyczącą 

ochrony danych osobowych, która określa rodzaj danych oraz zakres ich przetwarzania 

(formularz zgłoszeniowy).  
2. Przesłanie zgłoszenia oznacza  akceptację  zasad  udziału  w  Konkursie  zawartych  

w Regulaminie. 
 
3. Zgłoszenie do Konkursu jest bezpłatne.   
4. Uczestnicy, którzy naruszą Regulamin Konkursu, jak również obowiązujące w Polsce przepisy 

prawa powszechnego oraz ogólnie przyjęte normy społeczne i obyczajowe, zostaną 

wykluczeni z Konkursu. 

5. Stwierdzenie przez Organizatorów naruszenia Regulaminu Konkursu przez Uczestnika 

Konkursu lub Koordynatora Placówki oznacza wykluczenie z udziału w Konkursie. 

6. Organizatorzy zastrzegają  sobie  prawo do dokonania zmiany treści  Regulaminu  
w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa. W przypadku wprowadzenia zmiany  
Organizatorzy zobowiązują się do poinformowania o tym Uczestników poprzez ogłoszenie na 

stronie internetowej Konkursu. 
 
 
 
 
 
 
 

https://oczamimlodych.pl/index.php?m=rej&pm=reOp1
mailto:domkulturyrawicz@gmail.com

