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VI edycja 

Temat przewodni:  BOGACTWO ZAPACHÓW 
Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach 

Pomysłodawca: Barbara Szulik 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

Tematyka: 

Żyjemy w świecie otaczających nas zapachów. Ich bogactwo i urozmaicenie nierzadko przenikają się 

wzajemnie, co staje się inspiracją do stworzenia nut zapachowych poprzez obrazy. Każdy obraz powinien 

zawierać w sobie tyle nut zapachowych, ile sobie można wymarzyć i wyobrazić. 

Tematem prac konkursowych mogą być miejsca np.: las, miasto, park, wieś, itd. lub rzeczy: świeżo 

pościelone łóżko, a przy nim filiżanka herbaty, którą delektuje się ktoś przy otwartym oknie. Może to być lekki 

zapach drewna, politury oraz kwiatów, aromatu olejku unoszącego się z kominka zapachowego, czy perfum. 

Może to być także zapach deszczu, przenikający się z oparami przejeżdżających samochodów i przyjemnym 

zapachem wydobywającym się z restauracji. Kombinacji zapachowych jest nieskończenie wiele, mają one 

pobudzać wyobraźnię, którą możemy władać bezgranicznie. Temat można interpretować w różnych stylach 

artystycznych.  

 

Cele konkursu: 

• rozwijanie wyobraźni i kreatywności, 

• prezentacja i popularyzacja efektów plastycznych uczestników, 

• wymiana doświadczeń plastycznych i estetycznych, 

• zwrócenie uwagi na rolę zapachów w życiu.              

 

Warunki uczestnictwa: 

1. Wiek uczestników: Grupa I 14-17 lat oraz Grupa II 18+ 

2. Technika: malarstwo, tj. farba olejna, akrylowa, plakatowa, drukarska, akwarele, gwasz, pastel, tempera 

na płaskim podłożu: papier, tkanina, płótno (z wyłączeniem malarstwa na szkle oraz na materiałach nietrwałych 

i nieusztywnionych). Nie należy prac zwijać w rulon. Obrazy na płótnie (z wykorzystaniem blejtramów) należy 

przystosować do zawieszenia na ścianę. 

3. Format prac: max A2 (42 cm x 59,4 cm) 

4. Każdy uczestnik może nadesłać 1 pracę. 

5. Opis prac na odwrocie pismem drukowanym powinien zawierać:  

• napis Zapachy Życia, 

• dane kontaktowe: 

- dla autorów indywidualnych: grupa wiekowa, imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail,  

- dla placówek, pracowni i stowarzyszeń: grupa wiekowa, imię i nazwisko autora, dokładny adres 

placówki (pracowni), telefon, e-mail, oraz imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego 

wykonano pracę. 

• zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

6. Prace prosimy nadsyłać do 10.04.2023 r. na adres:    

DOM KULTURY W RYBNIKU-BOGUSZOWICACH  

Plac Pokoju 1 44-253 RYBNIK z dopiskiem ZAPACHY ŻYCIA 



7. Prace nadesłane na konkurs nie mogą być obciążone prawami osób trzecich, w tym w szczególności nie 

mogą naruszać praw autorskich osoby trzeciej ani jej dóbr osobistych. 

8. Prace nadesłane na konkurs nie mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach ani publikowane 

w Internecie. 

9. Prace niezgodne z regulaminem, nieprawidłowo opisane, przesłane w rulonach nie będą rozpatrywane. 

10. Prace nie będą zwracane, mogą być przez Organizatora eksponowane i popularyzowane na innych 

wystawach jak i czasopismach, kalendarzach, książkach itp. oraz w Internecie. 

11. Uczestnicy wyrażają zgodę na umieszczenie w ww. publikacjach ich nazwisk bez wypłacania honorariów 

autorskich.  

12. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zniszczenie lub zgubę prac podczas przesyłki. 

  

Komisja konkursowa: 

 Oceny nadesłanych prac dokona Jury wybrane przez Organizatora. 

1. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagród i wyróżnień zgodnie z decyzją podziału przez 

Komisję Konkursową. 

2. Liczba przyznanych nagród i wyróżnień jest zależna od jakości artystycznej nadesłanych prac. 

3. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w siedzibie Organizatora 21 kwietnia 2023 r. 

w Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach. 

4. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. 

5. Lista laureatów i autorów prac zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej zostanie zamieszczona 

na stronie internetowej www.dkboguszowice.pl 

6. Wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki 

uczestnictwa.   

7. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich do 

wykonanej pracy na Organizatora.  

8. Każdy uczestnik konkursu wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 

poprzez nadesłanie pracy konkursowej. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do 

spełnienia celu, dla którego zostały zebrane. Zgodnie z przepisami prawa, uczestnikowi konkursu przysługuje 

prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania), usunięcia 

(w określonych prawem przypadkach), ograniczenia przetwarzania (w określonych prawem przypadkach), 

a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 

Odbiorcami danych osobowych będą jedynie podmioty upoważnione do uzyskania informacji na podstawie 

przepisów prawa. Administratorem danych osobowych jest Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach, Plac Pokoju 

1, 44-253 Rybnik. Dom Kultury wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować 

listownie, pod adresem: Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach, Plac Pokoju 1, 44-253 Rybnik lub pocztą 

elektroniczną, na adres: kontakt@dkboguszowice.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych 

osobowych.                                 

9. Szczegółowych informacji w sprawach uczestnictwa w konkursie udziela: 

- Barbara Szulik e-mail: basia_com@interia.eu  

- Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach  e-mail: artystyczny@dkboguszowice.pl 

10.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany 

regulaminu opublikowane zostaną na stronie internetowej www.dkboguszowice.pl 

11.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostatecznie decyzje należą do Organizatora. 

12.  Jeżeli żadna z nadesłanych prac nie będzie osiągała zadowalającego poziomu artystycznego, Organizator 

przyznaje sobie prawo do rezygnacji z przyznania nagród uczestnikom Konkursu. 

 

Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach 

Plac Pokoju 1 

44-253 Rybnik 

 

tel: 32/ 42 52 016 

kontakt@dkboguszowice.pl 

artystyczny@dkboguszowice.pl 

http://www.dkboguszowice.pl/

