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Organizatorem konkursu pt. „ZWIERZODRZEW” jest Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu.

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 6–9 lat.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi.

Praca powinna mieć charakter rysunkowo-malarski. Oczekujemy prac w  formie elektronicznej. Po wykonaniu 

pracy należy zrobić jej zdjęcie lub skan i  przesłać do Organizatora na adres e-mail: aplikuj@galeriaopole.pl 

z  wypełnionymi zgodami na uczestnictwo w  konkursie. Zgłoszenie nie powinno przekraczać 4 MB. 

Wszystkie prace należy zachować w  oryginale do momentu ogłoszenia wyników konkursu. Organizator 

konkursu może wystąpić z  prośbą o  udostępnienie oryginału pracy w  celu jej reprodukcji do wystawy 

pokonkursowej.

Każdy uczestnik może zaprezentować 1 pracę.

Prace muszą posiadać dołączone wypełnionąKartę zgłoszenia oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku 

i oświadczenie o przeniesieniu majątkowych praw autorskich do utworu. 

Prace niespełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej.

Udział w  konkursie jest jednoznaczny z  nieodpłatnym przeniesieniem majątkowych praw autorskich do 

zgłoszonych prac na wszelkich polach eksploatacji, a w szczególności na następujących polach eksploatacji:

trwałego lub czasowego utrwalania i zwielokrotniania Utworu w całości lub w części jakimikolwiek środka-

mi i w jakiejkolwiek formie, w tym zwielokrotnienia techniką kserograficzną, cyfrową lub drukarską,

obrotu egzemplarzami, na których Utwór utrwalono, w tym – wprowadzenie do obrotu (w tym przy użyciu 

Internetu),

rozpowszechnianie utworu lub jego kopii, w tym jego publiczne wystawienie, a także publiczne udostęp-

nienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybra-

nym, w tym udostępnienie w Internecie, w ramach dowolnych stron internetowych oraz w jakichkolwiek 

serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych,

wprowadzenie do pamięci komputera,

wykorzystanie Utworów, jak również ich fragmentów, do celów promocyjnych i  reklamy Organizatora 

i Sponsora Głównego oraz Partnera Głównego Konkursu.

Prace zostaną ocenione przez Komisję powołaną przez Organizatora. Komisja konkursowa oceniając pra-

ce weźmie pod uwagę zgodność pracy z tematem Konkursu, pomysłowość, oryginalność wykonania (kom-

pozycja, czytelność przekazu), estetykę wykonania, staranność.

Autorzy prac najwyżej ocenionych przez Komisję Organizatora, otrzymają:

I MIEJSCE – hulajnoga elektryczna

II MIEJSCE – deskorolka z autorską ilustracją 

III MIEJSCE – pakiet materiałów plastycznych

TRZY WYRÓŻNIENIA – miękka forma do siedzenia Sit-Sit. Każdy z  laureatów otrzyma dodatkowo pół-

roczną prenumeratę magazynu „Świerszczyk”.

Prace w formie zdjęcia lub skanu wraz z wypełnioną Kartą zgłoszenia i podpisaną zgodą na wykorzysta-

nie wizerunku i oświadczeniem o przeniesieniu majątkowych praw autorskich do utworu należy przesłać 

w terminie od 01.02.2023 r. do 21.04.2023 r. na adres: e-mail: aplikuj@galeriaopole.pl, w tytule maila pro-

szę wpisać: Konkurs plastyczny „Zwierzodrzew”.

Nagrody nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

Nagrody rzeczowe z uwagi na ich wartość nie będą objęte obowiązkiem podatkowym zgodnie z przepisami 

Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wyniki konkursu i lista Laureatów zostaną podane do wiadomości w dniu 05.05.2023 r. na stronie interne-

towej Organizatora (www.galeriaopole.pl).

Finał Konkursu w  postaci rozdania nagród zostanie przeprowadzony w  siedzibie Lellek sp. z  o. o.,  

ul. Opolska 2C w Opolu w dniu 27.05.2023 r. Nagrody zostaną wręczone autorom wybranych prac, po 

otrzymaniu podpisanych zgód na wykorzystanie wizerunku i  przeniesienia praw autorskich w  formie 

pisemnej. Wystawa pokonkursowa (prace w  formie wydruków) zostanie zaprezentowana w  Salonie 

Lellek w Opolu oraz Dobrotece w Dobrodzieniu.

W  przypadku braku możliwości odbioru nagrody przez Laureata w  dniu finału Konkursu : 27.05.2023 r. 

rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do kontaktu z Organizatorem w celu ustalenia szczegółu oso-

bistego odbioru nagrody w innym terminie.
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