
Regulamin XV Powiatowego Turnieju Rzeźbiarskiego w Mosinie 
 

1. Organizatorem XV Powiatowego Turnieju Rzeźbiarskiego w Mosinie jest Mosiński Ośrodek Kultury,  
ul. Dworcowa 4. 62-050 Mosina.   Telefon: 61 8 132 909, e-mail: mok@kultura.gmina.pl   

2. XV Powiatowy Turniej Rzeźbiarski w Mosinie, zwany dalej Turniejem, obejmuje zasięgiem powiat poznański  
i jest skierowany do mieszkańców powiatu poznańskiego. 

3. Turniej jest formą bezpośredniej rywalizacji i ma na celu propagowanie techniki rzeźbiarskiej oraz wyłonienie 
najzdolniejszych rzeźbiarzy amatorów. 

4. Uczestnikiem turnieju może zostać mieszkaniec powiatu poznańskiego zgłoszony przez szkolę, lub placówkę kulturalną, jeśli 
jest niepełnoletni. Każda jednostka organizacyjna (szkoła, pracownia, placówka oświatowa, kulturalna) może zgłosić do 
trzech uczniów. Osoby dorosłe zgłaszają swój udział samodzielnie.  

5. Kategorie wiekowe: 

 A: uczniowie szkół podstawowych, klasy IV – VI   

 B: uczniowie szkół podstawowych, klasy VII – VIII  

 C: uczniowie szkół średnich (branżowych, techników, liceów) 

 D: uczniowie szkół plastycznych 

 E: dorośli (również opiekunowie innych uczestników) 

6. Skuteczne zgłoszenie udziału wymaga dobrowolnej, pisemnej zgody na udział – na kartach zgłoszeń z potwierdzeniem 
zapoznania się z regulaminem. Zgłoszenia bez wypełnienia karty zgłoszeń nie będą uwzględniane.  

7. Zgłoszenia uczestników: do 20 października 2022 roku (czwartek), na adres: konkurs@kultura.gmina.pl;  

8. Termin Turnieju: 28 października 2022 r. (piątek), godz. 10.00 – 15.00 

9. Udział w Turnieju jest bezpłatny. Uczestnicy przybywają na miejsce na własny koszt. Po przybyciu potwierdzają swoją 
obecność w punkcie informacyjnym. Miejsca w sali będą podzielone na kategorie wiekowe.  

10. Uczestnicy Turnieju wykonają pracę na temat ogłoszony w dniu Turnieju.  

11. Czas wykonania pracy: 10.05 - 12.20  

12. Po ogłoszeniu tematu opiekunowie i wszystkie osoby towarzyszące, nie uczestniczące w turnieju, opuszczają salę. 
Opiekunowie zgłoszeni do turnieju przechodzą do odrębnej sali.  

13. Korzystanie z zasobów internetu i konsultacje z osobami z zewnątrz będą skutkowały dyskwalifikacją.  

14. Organizator zapewnia poczęstunek dla uczestników Turnieju poza salą turniejową.  

15. Każdy uczestnik otrzymuje do dyspozycji jedną porcję gliny i podkładkę. Rzeźba jest realizowana w glinie szamotowej. 

16. Zaleca się założenie stosownego ubioru lub użycie odzieży ochronnej, np. fartucha.  

17. Po zakończonej pracy, między godziną 12.30, a 13.40, uczestnicy opuszczają salę i udają się na przerwę. 

18. O godzinie 12:30 Jury przystępuje do końcowej oceny prac. Około godziny 13:40 nastąpi ogłoszenie wyników XV 
Powiatowego Turnieju Rzeźbiarskiego w Mosinie. Godzina ogłoszenia może ulec zmianie. 

19. Kryteria oceny: interpretacja tematu, rozwiązania rzeźbiarskie, staranność wykonania. 

20. Prace zwycięskie w poszczególnych grupach wiekowych zostaną nagrodzone. Zakończenie turnieju nastąpi około godz. 
15:00 

21. Prace wykonane podczas Turnieju będą prezentowane na wystawie pokonkursowej na terenie Mosińskiego Ośrodka 
Kultury w pierwszych tygodniach listopada 2022 r. 

22. Wszystkie prace pozostają w dyspozycji Mosińskiego Ośrodka Kultury, do zakończenia wystawy pokonkursowej. Organizator 
wykona dokumentację fotograficzną, która będzie dostępna na stronach internetowych Mosińskiego Ośrodka Kultury. 

23. Po zakończeniu wystawy uczestnicy mogą odbierać prace od 15 do 30 listopada 2022r. Po tym terminie prace zostaną 
zlikwidowane. Przy odbiorze prosimy podać numer pracy.  

24. Organizator Turnieju zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian w regulaminie. 
 

 


