
 

KONKURS PLASTYCZNY  

„Sudecka 100 – oczami widza” 

REGULAMIN KONKURSU 

 

1. Organizator konkursu 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach 

ul. Olimpijska 1, 58-370 Boguszów-Gorce 

tel. 74 8440-305, e-mail biuro@osir-boguszow.eu 

www.osir-boguszow.eu lub www.sudecka100.pl 

 

2. Cele konkursu 

a. promocja najstarszego nocnego ultramaratonu w Polsce – 30 SUDECKIEJ 100 - biegu 

odbywającego się w  Boguszowie-Gorcach nieprzerwalnie od 26 lat,  

b. promocja aktywnego spędzania czasu wolnego,  

c. rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej, 

d. prezentacja dziecięcej twórczości plastycznej. 

 

3. Tematyka prac związana z najstarszym ultramaratonem w Polsce – SUDECKA 100 

nawiązująca do aktywnego spędzania czasu wolnego. 

 

4. Wiek uczestników 

a. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku 6-16 lat ze szkół podstawowych  

i gimnazjalnych. 

b. Prace mogą być tworzone indywidulanie lub maksymalnie w zespołach 

dwuosobowych.  

 

5. Technika i format 

a. malarstwo na papierze, rysunek, collage - Format A3, 

b. praca przestrzenna (nie większa niż 40x60cm), 

c. prac prosimy nie oprawiać w passe-partout, 

d. każda praca powinna posiadać na odwrotnej stronie/spodzie informacje: 

 imię i nazwisko,  

 wiek uczestnika,  

 klasa i nazwa szkoły,  

 imię i nazwisko oraz tel. kontaktowy do rodzica /opiekuna  

 

6. Prace płasko zapakowane /nie zrolowane/ prosimy przesłać lub dostarczyć na adres: 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach 

ul. Olimpijska 1, 58-370 Boguszów-Gorce 

z dopiskiem: „Sudecka 100 – konkurs plastyczny”. 

  

 

mailto:biuro@osir-boguszow.eu
http://www.osir-boguszow.eu/
http://www.sudecka100.pl/


7. Termin składania prac upływa w środę 13 czerwca 2018 roku. 

Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane. 

 

8. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w 3 kategoriach wiekowych: 

6 – 9 lat, 10 – 13 lat oraz 14-16 lat. 

Nagradzane będą 3 pierwsze miejsca w każdej z kategorii oraz ewentualne wyróżnienia.  

 

9. O wynikach konkursu telefonicznie zostaną powiadomieni laureaci konkursu oraz drogą 

elektroniczną szkoły.  

Werdykt Jury zostanie zamieszczony na stronach Ośrodka Sportu i Rekreacji  

w Boguszowie-Gorcach: www.osir-boguszow.eu oraz www.sudecka100.pl  

 

10. Wręczenie nagród laureatom konkursu w poszczególnych kategoriach nastąpi w piątek 

22 czerwca 2018 roku około godz. 18.30 – 19.00 podczas ceremonii otwarcia 30 Sudeckiej 

100 w Boguszowie-Gorcach, Plac Odrodzenia 1.  

Prace wszystkich uczestników konkursu wyeksponowane zostaną w Miejskiej Bibliotece 

Publicznej – Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach w dniach od 21-26.06.2018. 

Nagrody nieodebrane podczas ceremonii, po wcześniejszym kontakcie będą do odebrania 

w siedzibie OSiR od dnia 25.06.2018 r.  

 

11. Projekt współfinansowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Boguszowie-Gorcach    
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