
 

Regulamin przyznawania Nagrody Artystycznej  

przez dyrektora Strzeleckiego Ośrodka Kultury 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

 1. Organizatorem niniejszego Konkursu jest Strzelecki Ośrodek Kultury przy ul. Wojska 
Polskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie. Konkurs przeznaczony jest dla osób zajmujących 
się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i  sztuki oraz organizacją przed-
sięwzięć kulturalnych w dziedzinie sztuk plastycznych, teatru, muzyki i tańca na terenie 
gminy Strzelce Krajeńskie  

2. Nagroda przyznawana w niniejszym Konkursie jest wyrazem uznania dla osiągnięć 
nagrodzonego oraz formą wsparcia dalszego rozwoju artystycznego artystów i twórców kul-
tury w dziedzinie sztuk plastycznych, teatralnych, muzycznych i tanecznych.  

3. Określa się wzór wniosku o przyznanie Nagrody, stanowiący załącznik nr 1 do niniej-
szego regulaminu. Wnioskodawca jest zobowiązany wypełnić załącznik nr 1 w określonym 
terminie i dostarczyć go do Organizatora w określony niniejszym Regulaminem sposób.  

4. Organizator może wycofać Konkurs bez podania przyczyny. 

5. Nagroda może być przyznane w danym roku budżetowym tylko raz tej samej osobie. 

 Rozdział 2. 
Adresaci Nagrody oraz sposób prezentacji prac  

1. Nagroda ma charakter indywidualny i uznaniowy, jest przyznawana przez dyrektora 
Strzeleckiego Ośrodka Kultury osobom wykazującym się aktywnością twórczą w dziedzinie 
sztuk plastycznych, teatralnych, muzycznych i tanecznych osobom szczególnie utalento-
wanym, stale zamieszkującym i działającym na terenie gminy Strzelce Krajeńskie lub wy-
wodzącym się z gminy Strzelce Krajeńskie.  

2. Nagroda przyznawana jest osobie fizycznej w dziedzinie: 

a) sztuk plastycznych:  

• formy płaszczyznowe (kreowanie obrazu) 
! malarstwo 
! rysunek 

" komiks 
! grafika 

" grafika warsztatowa (poligrafia artystyczna) 
" grafika użytkowa (stosowana, projektowa) 
" grafika komputerowa 
" typografia 

! kaligrafia 
! animacja 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Malarstwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rysunek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Komiks
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika_warsztatowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika_u%252525C5%252525BCytkowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika_komputerowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Typografia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kaligrafia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Film_animowany


 
! ornamentyka 

• formy przestrzenne (kreowanie kształtu) 

! rzeźba 
! instalacja 
! rzemiosło artystyczne 

b) tańca 
c) muzyki 
d) teatru 

3. Nagrodę przyznaje się na rzecz rozwoju artystycznego,  doskonalenie umiejętności 
i  zdolności artystycznych i  twórczych, zakup materiałów przeznaczonych na działalność 
artystyczną.  

4.  Warunkiem przyznania Nagrody jest udział w prezentacji swoich prac oraz pokaz 
umiejętności podczas Finału 24 lipca 2021 r. na Rynku Miejskim w godzinach i na zasadach 
ustalonych przez Organizatora. Transport prac oraz ich prezentacja powinny być zorgani-
zowane we własnym zakresie.  

5. Podczas Finału istnieje możliwość sprzedaży własnych produktów we własnym zakre-
sie i na własną odpowiedzialność. 

6. Forma prezentacji artystycznej podczas Finału zaplanowanego na 24 lipca 2021 r. 
może ulec zmianie ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju. 

Rozdział 3. 
Terminy, sposób składania wniosków, wysokość Nagrody 

1. Wnioski należy dostarczyć do dnia 14.05.2021 r.  

2. Sposób dostarczenia wniosków: preferujemy przesłanie wniosków drogą elektronicz-
ną na adres e-mail renata.sok@strzelce.pl tytułem „Nagroda artystyczna”, wnioski można 
dostarczać również: za pomocą poczty tradycyjnej bądź poprzez dostarczenie bezpośred-
nio do siedziby Organizatora. Uwaga! Wnioski muszą być włożone do zaklejonej koperty z 
dopiskiem „Nagroda artystyczna”. 

3. Wniosek stanowiący załącznik numer 1 dla osób niepełnoletnich wypełnia Opiekun 
prawny.   

4. Wysokość przyznanej Nagrody może wynieść do 2000 zł.  

Rozdział 4. 
Promocja  

1. Nagrodzeni wyrażają zgodę na użycie swojego wizerunku oraz swojej działalności arty-
stycznej na potrzeby promocji Konkursu według uznania Organizatora.  

2. Dane osobowe osoby ubiegającej się o Nagrodę będą przetwarzane w celu przeprowa-
dzenia Konkursu i promocji.

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ornament_(sztuka)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rze%252525C5%252525BAba
https://pl.wikipedia.org/wiki/Instalacja_(sztuka)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzemios%252525C5%25252582o_artystyczne
mailto:renata.sok@strzelce.pl

