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KONKURS ARTYSTYCZNY NA OKŁADKĘ PŁYTY  

ZESPOŁU SILVER BRASS 

 

WPROWADZENIE 

Opolski zespół instrumentalny Silver Brass w grudniu 2020 roku planuje wydanie 

debiutanckiej płyty. Na płycie znajdą się nagrania kolęd w aranżacjach o charakterze 

koncertowym polskich uznanych organistów. W związku z tym, ogłaszamy KONKURS na 

projekt okładki i motywu graficznego związanego z tym przedsięwzięciem.  

 

REGULAMIN KONKURSU 

 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest zespół Silver Brass  

2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu w trakcie trwania konkursu 

3. Adresatami konkursu są uczniowie klas I – IV szkół podstawowych.  

 

Cele konkursu 

1. Wyłonienie zwycięskiego projektu, który trafi na okładkę płyty zespołu Silver Brass 

2. Propagowanie muzyki wśród dzieci i młodzieży 

3. Poszerzenie zamiłowań artystycznych dzieci i młodzieży 

4. Propagowanie tradycji kolędowania 

 

Forma konkursu 

Prace konkursowe wykonane powinny być:  

 na białej kartce w formacie A4; 

 praca powinna zawierać od 15 do 35 miniaturowych rysunków; 

 technika: kredki, flamastry - prosto i bardzo KOLOROWO; 

 tematyka świąt Bożego Narodzenia i muzyki; 

 wśród miniaturowych obrazków znaleźć powinno się co najmniej 5 

przedstawiających instrumenty dęte blaszane (np. trąbka, waltornia, puzon, tuba).  

Całość pracy ma łączyć temat muzyki i świąt Bożego Narodzenia, nie każdy miniaturowy 

rysunek.  

 

Warunki uczestnictwa 

1. Udział w konkursie jest dobrowolny 

2. Prawo do udziału przysługuje uczniom klas I – IV szkół podstawowych 
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3. Zgłoszenie udziału w konkursie następuje poprzez przekazania Organizatorom pracy 

konkursowej wraz z metryczką (załącznik nr 1 Regulaminu) i oświadczeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2 Regulaminu) 

4. W konkursie uczniowie startują indywidualnie 

5. Uczestnicy podejmując decyzję udziału w konkursie zobowiązani są do ścisłego 

przestrzegania jego regulaminu 

6. Udział w konkursie jest nieodpłatny. 

 

Terminarz 

Oryginały prac konkursowych wraz z metryczką i oświadczeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych przesyłamy do dnia 02.11.2020 r. na adres Wydziały Katechetycznego: 

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalne w Opolu, ul. Książąt Opolskich 19, 45-005 Opole z 

dopiskiem „Konkurs na okładkę płyty Silver Brass” Organizator prosi również o przesłanie 

skanu pracy konkursowej i potrzebnych dokumentów na adres korespondencyjny: 

silverbrass5@gmail.com. 

 

Przebieg konkursu 

1. Organizatorzy konkursu opracowują regulamin konkursu 

2. Wszyscy uczestnicy przygotowują samodzielnie pracę w określonym Regulaminem 

terminie 

3. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora oceni nadesłane prace i wyłoni 

zwycięzców konkurs 

 

Nagrody 

Nagrody indywidualne: 

Potrzebnych jest wiele pomysłów i wiele prac zostanie nagrodzonych ciekawymi 

nagrodami, którymi są między innymi:  

 zaproszenie na warsztaty muzyczne organizowane przez zespół Silver Brass,  

 zaproszenie na nocną sesję nagraniową w katedrze opolskiej,  

 zaproszenie na koncert w Filharmonii Opolskiej, 

 najciekawsze prace znajdą się na okładce płyty i w graficznym motywie 

przewodnim. 

Nagrody dla klasy: 

dla najbardziej aktywnej klasy (najwięcej prac z klasy) zorganizowana zostanie lekcja 

pokazowa o tematyce „Blacha- gra” w szkole.  

 

Ustalenia końcowe 

1. W przypadku zaistnienia sytuacji, które nie są przewidziane w regulaminie, decyzję 

podejmują Organizatorzy konkursu. 

mailto:silverbrass5@gmail.com
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2. Regulamin, aktualne informacje oraz wyniki konkursu dostępne są u Organizatora 

3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów swoich 

danych osobowych oraz umieszczanie zdjęć zawierających wizerunek uczestnika w celu 

prawidłowego przeprowadzenia konkursu. 

4. Organizatorom przysługuje prawo do wykorzystania komercyjnego i niekomercyjnego 

prac konkursowych (głównym celem jest wykorzystanie prac jako motywu na okładkę 

płyty). 

 

ORGANIZATORZY I PARTNERZY 

Zespół Silver Brass 

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu 

 

INFORMACJE: 

Koordynator Konkursu: Szymon Klimański tel. +48 511 130 215 

Korespondencja:  

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalne w Opolu 

ul. Książąt Opolskich 19 

45-005 Opole  

z dopiskiem „Konkurs na okładkę płyty Silver Brass” 

e-mail: silverbrass5@gmail.com 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Metryczka 

2. Oświadczenie zgody o przetwarzaniu danych osobowych 

 


