
REGULAMIN KONKURSU „Zakochany Ozorków”  
 
 

Celem konkursu  ZAKOCHANY OZORKÓW jest zachęcenie  Mieszkańców Miasta Ozorkowa  
do: 
 zaprezentowania swoich talentów plastycznych, literackich oraz fotograficznych 
 rozwijania kreatywności, pomysłowości i poczucia estetyki 
 poznania tradycji i zwyczajów pochodzących z krajów anglojęzycznych, które stopniowo 

zakorzeniają się w naszym kraju 
 propagowania wartości i ideałów towarzyszących Świętu Zakochanych - szacunku, 

akceptacji oraz sympatii do drugiej osoby 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFICZNY - FOTOWALENTYNKA 
 

1. Każdy autor może przedstawić max. 3 
pojedyncze zdjęcia. 

2. Organizator dopuszcza prace w formacie nie 
mniejszym niż A4 (format 2480 x 3508px przy 
rozdzielczości 300 DPI) wykonane wyłącznie                     
na papierze fotograficznym oraz bezwarunkowo 
zapisane w postaci elektronicznej w formacie 
JPEG lub TIF - na płycie CD/DVD. 

3. Zdjęcia tylko w formie papierowej lub tylko  
w formie cyfrowej nie wezmą udziału                          
w Konkursie. 

4. Do Konkursu mogą być zgłaszane fotografie 
autorskie, które nie zostały uprzednio zgłaszane  
do innych konkursów. 

 
LITERACKI – LIST MIŁOSNY 

1. Wiersz musi składać się z co najmniej 
dziesięciu wersów. 

2. Utwór pisany prozą może składać się z nie 
więcej niż 5 000 znaków (ze spacjami). 

3. Uczestnik konkursu musi być autorem 
wiersza/utworu pisanego prozą, które 
wcześniej nie były nigdzie publikowane                       
i prezentowane. 

4. Uczestnik konkursu musi być autorem 
wiersza/utworu pisanego prozą, które 
wcześniej nie były nigdzie publikowane                       
i prezentowane. 

 

 PLASTYCZNY – KARTKA WALENTYNKOWA 
 

1. Prace muszą być wykonane na papierze technicznym 
formatu A-3. 

2. Technika wykonania pracy plastycznej do wyboru: 
ołówek, kredki, pastele, lub farby. Praca nie może 
zawierać gotowych elementów. 

3. Uczestnik konkursu musi być autorem pracy plastycznej,  
która wcześniej nie była nigdzie publikowana.  

4. i prezentowana. 

 
 

 

Kryteria oceny: 

- zgodność z tematyką konkursu 

- oryginalność i pomysłowość 

- estetyka pracy (konkurs plastyczny) 

 



 

Prace prosimy dostarczać  do Wydziału Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych (ul. Listopadowa 16,                
po wcześniejszym umówieniu terminu pod nr tel. 42 710 32 19) w zaklejonej kopercie z dopiskiem 
„ZAKOCHANY OZORKÓW” lub przesłać w pliku JPEG  na adres mailowy: bakalarz.d@umozorkow.pl.  
Do koperty/maila należy dołączyć  wypełnione oświadczenia oraz następujące informacje: 

 imię i nazwisko, wiek autora, 

 miejsce zamieszkania/nazwę szkoły 

 płytę CD/DVD z plikami zdjęć w postaci elektronicznej  
w rozdzielczości 300 DPI (konkurs fotograficzny)  

 tytuł pracy lub zestawu zdjęć, 
numery zdjęć w zestawie (konkurs fotograficzny) 

      oświadczenie 
 
 
 
 
 

 

TERMIN SKŁADANIA PRAC:  do dnia 28 lutego 2021 r. 

 


