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ANIOŁY KULTURY GMINY LUBIN 

REGULAMIN KONKURSU 

 

I. Postanowienia ogólne 

 Anioły Kultury to nagroda przyznawana lokalnym twórcom. Celem akcji zainicjowanej przez 

Ośrodek Kultury Gminy Lubin jest wyróżnienie i uhonorowanie osób oraz grup artystycznych 

za wybitne osiągnięcia i dorobek w dziedzinie sztuki. Przyznanie nagród będzie promocją 

przedstawionej twórczości mieszkańców Gminy Lubin. Poznanie lokalnych twórców  daje 

szansę dotarcia do działalności artystycznej, która powstaje w zaciszu domowym, często 

chowana do szuflady. Wrażliwość i piękno przyczyniają się do podnoszenia jakości życia  

i odbierania świata różnymi zmysłami. 

II. Zgłaszanie kandydatów do konkursu 

    1. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Kultury Gminy Lubin 

2. Zgłoszenia kandydata/grupy artystycznej do konkursu dokonuje się poprzez terminowe 

złożenie wypełnionego wniosku (formularza zgłoszeniowego). 

3. Kategorie, do których można zgłaszać kandydatów/grupy artystyczne: 

I. Muzyka, śpiew, taniec, 

II. Literatura, film, 

III. Malarstwo, rzeźba, 

IV. Rękodzieło, 

V. Animator kultury. 

3. Kandydatury do konkursu mogą być zgłaszane przez: 

1) stowarzyszenia; 

2) grupy formalne; 

3) osoby indywidualne; 

4) organizacje pozarządowe działające w sferze kultury. 

4. Wnioskodawca załącza do formularza materiały wskazujące i potwierdzające dorobek 

oraz osiągnięcia artystyczne kandydata/grupy artystyczne (np. zdjęcia, gotowe prace,  

wykaz dotychczas otrzymanych nagród i wyróżnień). 

5. Formularz zgłoszeniowy oraz załączniki wskazane w pkt. 4 składane są osobiście 

 lub w formie cyfrowej  na płytach CD lub DVD. 

6. Wnioskodawca składa wraz z formularzem podpisane oświadczenia, w których 

przyjmuje warunki regulaminu konkursu, wyraża zgodę na przechowywanie  

i przetwarzanie danych osobowych  przez Ośrodek Kultury Gminy  Lubin w celach 

promocyjnych i marketingowych oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku. 
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7. Laureat  Nagrody Anioły Kultury Gminy Lubin w danej kategorii, może brać udział  

w kolejnym konkursie po raz kolejny po upływie 3 lat. 

8. Kandydata/grupę artystyczną do konkursu można zgłaszać tylko do jednej  

z wymienionych w ust. 3. kategorii. 

9. Organizator konkursu dokonuje oceny formalnej zgłoszeń do konkursu. 

10. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora braków formalnych w zgłoszeniu  

do konkursu, wnioskodawca zobowiązany jest dokonać wskazanych uzupełnień w terminie 

 7 dni roboczych od dnia powiadomienia, przy czym za powiadomienie uznaje się 

korespondencję prowadzoną za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu bądź poczty 

tradycyjnej. 

11. Jeżeli braki formalne nie zostaną usunięte we wskazanym terminie, zgłoszenie  

do konkursu nie będzie rozpatrywane na dalszych etapach postępowania konkursowego. 

12. Wnioskodawcy przysługuje prawo wycofania zgłoszenia na każdym etapie 

postępowania konkursowego. 

13. Nadesłane zgłoszenia wraz z dokumentacją pozostają w archiwum Ośrodka Kultury 

Gminy Lubin.  

14. Zgłoszenia do konkursu należy nadsyłać lub dostarczyć osobiście  do dnia  

10 maja 2017r. na adres: 

Ośrodek Kultury Gminy Lubin 

Księginice 14, 59-300 Lubin  

Tel. 76 845 59 86 

e-mail: sekretariat@okgminalubin.pl,  www.okgminalubin.pl 

III. Rada Artystyczna 

1.  Rada Artystyczna,  sprawuje kontrolę nad prawidłowością przebiegu konkursu  

i dokonuje oceny kandydatur. 

2. Radę Artystyczną powołuje Dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Lubin. 

3. W skład Rady Artystycznej wchodzą min. 3 członków, w tym jeden przedstawiciel 

Urzędu Gminy 

4. Pracami Rady Artystycznej kieruje Przewodniczący, którego wybiera Rada spośród 

swych członków zwykłą większością głosów. 

5. Dla ważności obrad Komisji wymagane jest quorum. 

6. Za przygotowanie dokumentacji na posiedzenia Rady Artystycznej, współpracę z jej 

członkami oraz za przygotowanie sprawozdań z jej posiedzeń odpowiada Organizator. 

mailto:sekretariat@okgminalubin.pl
http://www.okgminalubin.pl/
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7. Z przebiegu konkursu Rada Artystyczna sporządza protokół, zawierający 

 w szczególności listę laureatów oraz rodzaj nagrody przyznanej poszczególnym 

laureatom. 

IV. Nagrody 

Organizator przewiduje nagrodę główną w każdej kategorii i pamiątkowe dyplomy 

 dla uczestników. 

V. Terminy przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu 

2. Prace Rady Artystycznej przewidziane są do dnia 25 maja 2017 r. 

3. O terminie i miejscu wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie. 

VI. Wykorzystanie nadesłanych materiałów 

Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnego wykorzystania fragmentów lub całości 

materiałów udostępnionych w związku z konkursem lub ich opublikowania w celu 

promowania konkursu lub pracy konkursowej. 

VII. Postanowienia końcowe 

 We wszystkich szczegółowych kwestiach (jak również w wyjątkowych okolicznościach, 

nie objętych niniejszym Regulaminem) decyzje będzie podejmował Organizator konkursu. 

 


