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Mimo nadal panującej pandemii nie pozwalającej nam ciągle na spotkania na żywo z
mieszkańcami miasta i gminy Barczewo, wychodzimy naprzeciw waszym pomysłom,
kreatywności, chęci angażowania się w projekty z wielu dziedzin kultury i sztuki.
Proponujemy nowy konkurs w projekcie „Jesteśmy w kontakcie”.
Zapraszamy do udziału w konkursie „Pozdrowienia z Barczewa”.
„Pozdrowienia z Barczewa” to konkurs na pocztówkę z miasta i gminy. Będzie to niezwykła
pamiątka z Barczewa zaprojektowana przez mieszkańca naszego regionu.
Do projektu wykorzystane mogą być elementy architektury, ciekawe miejsca i znane postaci.
Zasady konkursu:
1. Organizatorem jest Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie, ul. Słowackiego 5,
11-010 Barczewo, tel. 89 514 82 81
2. Termin realizacji: projekty można składać 18 stycznia 2021 roku
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 20 stycznia 2021 roku
4. Miejsce składania projektów: oryginały – Informacja Turystyczna (ul. Mickiewicza 12,
11-010 Barczewo) lub skany (zdjęcia) w wysokiej rozdzielczości e-mail:
promocja@barczewo.pl
5. Do projektu musi zostać dołączony opis: wiek autora, imię i nazwisko, telefon, adres
6. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Powiatu Olsztyńskiego
7. Projekt może zawierać: elementy charakteryzujące Barczewo tj. miejsca, architekturę,
znane postaci Barczewa.
8. Technika dowolna
9. Rozmiar projektu: A4
10. Kategorie wiekowe: brak
11. Rozstrzygnięcie konkursu:
1 nagroda – projekt zostanie wykorzystany do wydruku pocztówki, z informacją o autorze i
będzie dostępny m.in. w Informacji Turystycznej w Barczewie.
Zwycięzca otrzymuje 10 sztuk pocztówek, pamiątkowy dyplom oraz zestaw gadżetów
promocyjnych z gminy Barczewo
* Organizator zastrzega sobie prawo wyłonienia drugiego, równorzędnego zwycięzcy
Wszystkie projekty zostaną umieszczone na stronie internetowej CKB w Barczewie oraz na
proﬁlu FB CKB
12. Uczestnik biorący udział w konkursie automatycznie zrzeka się praw autorskich do
swojego projektu co oznacza, że nie będzie domagał się wynagrodzenia za wykorzystany
projekt w publikacji.
13. Uczestników konkursu, poniżej 18 roku życia, prosimy o załączenie do zgłaszanego
projektu zgody rodzica o treści:
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„Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka …………………………… w konkursie
„Pocztówka z Barczewa”, rodzic/opiekun: ………………………………………………….., tel.
…………………..”
Jeśli macie jakieś pytania, propozycje… piszcie na adres: promocja@barczewo.pl lub
dzwońcie pod numer 89 514 15 06

