
Regulamin Konkursu Plastycznego  
„Bochnia 766 lat temu” 

 
 

1. Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta Bochnia, Wydział Promocji i Rozwoju Miasta. 

2. Konkurs Plastyczny kierowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych  

i ponadgimnazjalnych. 

3. Konkurs organizowany jest w ramach obchodów 766. rocznicy Lokacji Miasta Bochni. 

4. Praca konkursowa powinna mieć formę plakatu lub ilustracji o zawartości merytorycznej  

i parametrach technicznych opisanych poniżej.  

Plakat lub ilustracja pt. „Bochnia 766 lat temu” powinny prezentować wyobrażenia autora na 

temat życia Bochni w momencie, w którym miasto otrzymało prawa miejskie. Elementy 

zawarte w pracy powinny posiadać wymiar historyczny i odnosić się do wskazanego czasu,  

tj. 1253 roku. Praca może mieć charakter ogólny lub skoncentrowany na wybranym temacie 

powiązanym z głównym hasłem Konkursu.  

5. Praca konkursowa może zostać wykonana w dowolnej technice plastycznej o mieć format nie 

mniejszy niż A4 oraz nie większy niż A1. 

6. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych: 

- przedszkole i klasy „0”,  

- klasy I-III,  

- klasy IV-VIII i gimnazjalne, 

- klasy szkół średnich i dorośli. 

7. Autorem pracy nie może być zespół osób. Jeden uczestnik może przesłać tylko jedną pracę.  

8. Zgłaszając się do konkursu jego uczestnik oświadcza, iż przysługują mu wyłączne  

i nieograniczone prawa autorskie do zgłoszonej pracy. W przypadku sprzeczności tego 

oświadczenia z rzeczywistym stanem prawnym, uczestnik zobowiązuje się do wyłącznego  

i całkowitego naprawienia wszelkich szkód i prawnie uzasadnionych roszczeń powstałych  

z tego tytułu. 

9. Pracę należy opisać na odwrocie (imię, nazwisko) i dodatkowo obowiązkowo złożyć kartę 

uczestnictwa. 

10. Prace konkursowe wraz z kartami uczestnictwa należy dostarczyć w nieprzekraczalnym 

terminie do 28 lutego 2019 r. na adres Organizatora (Urząd Miasta Bochnia, ul. Kazimierza 

Wielkiego 2, 32-700 Bochnia).  

11. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, którego ostateczna 

interpretacja należy do Organizatora konkursu. 

12. Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na prezentowanie jego pracy na uroczystości 

wręczenia nagród oraz nieodpłatne publikowanie w materiałach, stronach internetowych  

i w mediach społecznościowych Organizatora konkursu. 

13. Lista laureatów zostanie ogłoszona na stronie internetowej Organizatora (www.bochnia.eu) 

do 6 marca 2019 r. 

 

 

 

Kontakt z Organizatorem: 

Wydział promocji i Rozwoju Miasta 

promocja@um.bochnia.pl 

tel. 14 61 49 151/153 

Urząd Miasta Bochnia 

ul. Kazimierza Wielkiego 2 

32-700 Bochnia 

mailto:promocja@um.bochnia.pl

