
 

 

Regulamin Konkursu 
 

60-lecia Komisji Opieki nad Zabytkami 

PTTK Końskie 
 

„OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” 

 
 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Muzeum Regionalne PTTK w Końskich wraz z Komisją Opieki 

nad Zabytkami przy Oddziale Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego  

w Końskich.  

2.    Konkurs odbywa się z okazji  60 rocznicy powstania Komisji Opieki nad Zabytkami przy PTTK 

w Końskich.  

3.  Celem Konkursu jest propagowanie zabytków i ich ochrony, ukazanie dziedzictwa kulturowego  

i mijających krajobrazów Ziemi Koneckiej, utrwalenie pamięci o miejscach i wydarzeniach 

związanych z walką narodowowyzoleńczą, inspirowanie do aktywności w zakresie opieki nad 

zabytkami, a także propagowanie różnych form artystycznych oraz promowanie twórców 

działających na rzecz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. 

4.    Konkurs ma charakter otwarty.  Przeznaczony jest dla osób, których tematyka ochrony zabytków  

stała się źródłem inspiracji twórczej. Adresowany jest zarówno do amatorów jak i uznanych 

twórców. Polega na przedłożeniu Komisji Konkursowej fotografii, prac pisemnych lub prac 

plastycznych wykonanych w oparciu o własne obserwacje i wspomnienia. 

5.    Kategorie konkursu: 

a)  Literatura  (proza, poezja). 

b)  Plastyka  (malarstwo, grafika, rzeźba, ceramika itp.). 

c)  Fotografia   

6.    Technika prac i ich objętość jest dowolna. 

7. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić dowolną ilość prac w dowolnej kategorii. 

8.    Kryteria oceny.   Komisja Konkursowa, powołana odrębnie dla każdej z kategorii, dokona oceny   

       prac pod względem: wartości dokumentalnych, walorów i opanowania technik artystycznych, 

oryginalności w sposobie ukazania tematu pracy. Przy ocenie prac pod uwagę brany będzie 

również wiek uczestników. 

9. Podpisane prace należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście wraz z oświadczeniem dostępnym 

na stronie internetowej: www.pttkkonskie.pl i stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu 

do dnia  31 października 2018r. w siedzibie koneckiego Oddziału PTTK pod adresem:  

26-200 Końskie, ul. Partyzantów 1. Prace literackie winny być złożone w wersji drukowanej oraz 

dodatkowo na płycie CD, a prace fotograficzne w formie odbitek o wymiarach nie mniejszych 

jak 13 x 18  oraz w postaci cyfrowej na nośnikach danych w formacie JPG. Wszystkie prace 

winny mieć podany tytuł oraz datę wykonania. 

10. Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie wyróżnień odbędzie się w dniu 24 listopada 2018 roku  

w siedzibie Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich  podczas 

obrad Ogólnopolskiego Sejmiku Opieki nad Zabytkami.  

11. Laureaci poszczególnych kategorii nagrodzeni zostaną jubileuszowym Medalem 60-lecia 

Komisji Opieki nad Zabytkami w Końskich i upominkami rzeczowymi. Wszyscy uczestnicy 

Konkursu otrzymają okolicznościowe dyplomy oraz wezmą udział w losowaniu karnetów 

upoważniających do bezpłatnego udziału w przedsięwzięciach programowych koneckiego PTTK 

zamieszczonych w kalendarzu imprez na 2019 rok. Podsumowaniu Konkursu towarzyszyć 

będzie wystawa prac laureatów. 

12. Złożone prace przechodzą na własność organizatora Konkursu.  

13. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę, przy poszanowaniu praw autorskich, na dowolne 

wykorzystanie przez Organizatora Konkursu przekazanych prac, w tym do ich zamieszczenia na 

stronie internetowej PTTK Końskie, wyeksponowania w Muzeum Regionalnym PTTK lub 

wykorzystania w publikacji dotyczącej  60-lecia Komisji.  

14.  Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora. 
 

 

Końskie, czerwiec 2018r. 

 

http://www.pttkkonskie.pl/
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