
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO      
       „MOJE WYMARZONE WAKACJE” 
 

 
TEMAT:  MOJE WYMARZONE  WAKACJE !!!  
 
CELE 

 pobudzenie two rczego myś lenia i kreatywnoś ci, 
 popularyzacja działan  plaśtycznych oraz pośzerzenie wiedzy  

z zakreśu ro z nych technik plaśtycznych, 
 śtworzenie dzieciom i młodziez y moz liwoś ci prezentacji właśnych 

dokonan  two rczych, 
 śtworzenie intereśującej kolekcji prac poświęconej dziecięcym 

marzeniom. 
 

 
KATEGORIE WIEKOWE 

 przedśzkola/klaśy „0” 
 klaśy I-III śzkoły podśtawowej 
 klaśy IV-VI śzkoły podśtawowej 

 

 
TECHNIKA I FORMAT PRAC 

 przedszkola/ klasy „0” – praca plaśtyczna/malarśka (kredka, farba 
plakatowa) - format A4 

 klasy I-III szkoły podstawowej, klasy IV-VI szkoły podstawowe – praca 
plaśtyczna/malarśka (farba plakatowa, paśtela) - format A3 

 Ograniczenie ilości prac konkursowych z placówek oświatowych –  
z jednej placówki prosimy o dostarczenie 15 prac konkursowych  
ze  WSZYSTKICH kategorii wiekowych: przedszkola/klasy „0”, klasy I-
III szkoły podstawowej, klasy IV-VI szkół podstawowych 

 Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie 
Parlamentu Europejśkiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 
w śprawie ochrony ośo b fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych ośobowych i w śprawie śwobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogo lne rozporządzenie  
o ochronie danych).W ś wietle powyz śzego informujemy, z e ucześtnicy/ 
nauczyciele/rodzice zgadzający śię na udział dziecka w konkurśie 
plaśtycznym MOJE WYMARZONE  WAKACJE zgadzają śię z informacją 
umieśzczoną na śtronie mgok.bialobrzegi.pl – zakładka KLAUZULA 
RODO. 

  prace wykonane niezgodnie z załoz eniami regulaminu nie podlegają 
ocenie konkurśowej 

 w konkurśie oceniane będą tylko prace wykonane śamodzielnie. 
 

 
WYMAGANIA KONKURSOWE 

 kaz dy ucześtnik konkurśu moz e złoz yc  tylko JEDNĄ prace, 
 kaz da praca na odwrocie powinna zawierac  poprawnie wypełnioną 

kartą zgłośzenia (przyklejoną na odwrocie pracy konkursowej).  
 prace niewłaściwie podpisane nie będą podlegały ocenie, 
 warunkiem ucześtnictwa w konkurśie jeśt dośtarczenie prac  

wraz z wypełnioną kartą zgłośzenia. 
 

KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH 
 zgodnoś c  pracy z tematem, 
 eśtetyka wykonanych prac, 
 śamodzielnoś c  wykonania pracy, 
 kreatywnoś c  autoro w. 

 
NAGRODY 
Autoro w najlepśzych prac Jury uhonoruje: 

 nagroda gło wną w kaz dej kategorii, 
 wyro z nieniami. 

 
TERMINY 

 prace konkurśowe wraz z poprawnie wypełnioną kartą zgłośzenia 
(przyklejoną na odwrocie pracy plastycznej) nalez y śkładac  do dnia  
4 października 2019 roku (piątek) na adreś: Miejśko – Gminny 
Oś rodek Kultury w Białobrzegach, ul. Koś cielna 31, 26-800 Białobrzegi, 
w godz. 9.00-16.00. 

 prosimy o ocenę i selekcję prac na etapie szkolnym, przed 
przekazaniem ich do Miejsko – Gminnego  Ośrodka Kultury  
w Białobrzegach. 

 prace oceniane według w/w wymienionych kategorii. 
 oceny prac dokona powołane przez organizatora JURY, kto re przyzna 

nagrody rzeczowe. Decyzja Jury jeśt ośtateczna i nie podlega odwołaniu. 
 nagrodzone prace przechodzą na właśnoś c  organizatora. 
 udział w konkurśie jeśt ro wnocześ nie zgodą na filmowanie, 

fotografowanie oraz publikacje prac. 
 laureaci konkurśu zośtaną powiadomieni telefonicznie o miejścu  

i godzinie wręczenie nagro d. 
 Organizator nie zapewnia zwrotu kośzto w podro z y. 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!! 


