
KONKURS  RZEŹBIARSKI 

„Bobrowy zakątek” 

 

Organizatorzy:   Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego 

Cele Konkursu: 

 Zaktywizowanie rzeźbiarzy ziemi nowogrodzkiej i lubuskiej 

 Umożliwienie twórcom konfrontacji własnych dokonań i poszukiwań artystycznych 

 Pozyskanie dla celów promocyjnych Gminy i Miasta Nowogród Bobrzański rzeźb o znacznych 

walorach artystycznych 

 organizacja  wystawy pokonkursowej, na której zostaną zaprezentowane  najlepsze prace. 

 

Regulamin Konkursu 

§1 

Konkurs składa się z dwóch etapów: 

I Etap 

1. Do dnia 29 lipca 2016 r. należy przesyłać zgłoszenie zawierające imię, nazwisko, adres rzeźbiarza, 

dane kontaktowe (nr telefonu, adres e– mail). Do zgłoszenia należy dołączyć koncepcję rzeźby 

przedstawiającej bobra (zwierzę) oraz fotografie (reprodukcje, wydruki  itp.) wykonanych kilku prac w 

drewnie o wysokości co najmniej 1 m. Zgłoszenie należy przesłać na adres Urzędu: Urząd Miejski w 

Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Słowackiego 11, 66 – 010 Nowogród Bobrzański -decyduje data 

stempla pocztowego lub w formie elektronicznej na adres now.bobrz.um@post.pl  - decyduje data 

wpływu. 

2. Powołana  przez Burmistrza komisja, na podstawie złożonych zgłoszeń (technika wykonania, 

estetyka, wartości artystyczne) wytypuje cztery osoby zakwalifikowane  do udziału w konkursie.  

3. Zakwalifikowane osoby zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo na wskazane adresy. 

II Etap 

1. W dniach 17 – 19 sierpnia 2016 r. biorącym udział w konkursie rzeźbiarskim, na terenie ośrodka 

Arka w miejscowości Krzywa zostaną udostępnione nieodpłatnie miejsca noclegowe oraz wyżywienie. 

W czasie tym zostaną przekazane również materiały: drewno w jednym kawałku o wysokości ok. 2 m 

i średnicy co najmniej 40 cm. 

2. Uczestnicy w tym czasie mają za zadanie przygotować zarys rzeźby zgodnej z koncepcją przesłaną 

w zgłoszeniu. Finał prac rzeźbiarskich zostanie przeprowadzony w trakcie trwania „Nowogrodzkich 

Dożynek 2016” w dniu 20 sierpnia 2016 r. od godz. 16 00 w miejscowości Bogaczów. Organizator 

zobowiązuje się przewieść  rzeźby na teren imprezy oraz zapewnić w przypadku niekorzystnych 

warunków atmosferycznych zadaszenie stanowiska twórczego. 
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3. Wykonane dzieło nie powinno być niższe niż 1,5 m i wykorzystywać maksymalnie potencjał 

przekazanego drewna. Prace konkursowe  oceni  Komisja powołana przez Burmistrza. 

4. Wykonane prace przechodzą na własność Organizatora.  

5. Przewidziane  są  nagroda główna pieniężna w wysokości 1120zł brutto (1008 zł netto po 

pomniejszeniu o należny podatek) i 3 wyróżnienia po 560zł brutto (504 zł netto po pomniejszeniu o 

należny podatek). Zastrzega się możliwość innego podziału nagród przez jury. 

6. Wyniki   konkursu   ogłoszone   zostaną   na   stronie   internetowej   Organizatora – 

www.nowogrodbobrz.pl  oraz w trakcie trwania Dożynek. 

§2 

Tematem przewodnim jest hasło „Bobrowy zakątek”, którego ideą jest zainspirowanie twórców do 

wykonania rzeźb bobra – zwierzęcia identyfikującego miasto i gminę Nowogród Bobrzański. Materiał 

– drewno dostarczone zostanie nieodpłatnie przez Organizatora. 

§3 

Uczestnikami konkursu mogą być osoby pełnoletnie z całej Polski.  

§4 

Uroczyste wręczenie nagród dla autorów prac zwycięskich odbędzie się podczas imprezy „Bieg 

Bobra” w dniu 27 sierpnia 2016 r. w Nowogrodzie Bobrzańskim. 

§5 

Prace wykonane w ramach konkursu zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej oraz jako 

elementy dekoracyjne witające mieszkańców i gości naszego bobrzanego regionu. 

§ 6 

Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu. 

Wszelkie spory wynikłe ze stosowania i interpretacji regulaminu, a także z uczestnictwa w konkursie 

rozstrzygane będą przez Organizatora. 

§ 7 

Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac konkursowych  w celach 

reklamowych (w prasie, telewizji, katalogach i plakatach wystaw  oraz we wszelkich innych 

wydawnictwach i mediach). Poprzez swoje zgłoszenie do konkursu rzeźbiarskiego, każdy uczestnik 

wyraża zgodę  na wykorzystanie przez Organizatora swojej pracy oraz danych osobowych  do celów 

marketingowych. Organizator zapewni uczestnikom konkursu prawo wglądu do własnych danych 

osobowych oraz ich korekty. Dane  uczestników  zostaną wykorzystane  przez  Organizatora 

wyłącznie w celach przeprowadzenia i promocji konkursu i będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z 

dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  DO UDZIAŁU W KONKURSIE ! 

http://www.nowogrodbobrz.pl/

