
Rodzinny Konkurs Plastyczny - „Tak. Kocham bajki.”

Temat: „Wiosna dziś na łące” 

REGULAMIN KONKURSU

INFORMACJE OGÓLNE

Organizatorem konkursu jest Żychliński Dom Kultury i Stowarzyszenie ŻDK „ŻEDEKUŚ”. 
Informacji na temat konkursu udziela: Magdalena Rzeźnicka (dyrektor ŻDK) tel. 601 554 100. 
Informacje na temat konkursu są także dostępne na stronie internetowej ŻDK

Cele konkursu:
• Promocja aktywności czytelniczej oraz propagowanie idei głośnego czytania dzieciom,
• Zainteresowanie i poznawanie literatury dziecięcej,
• Kształtowanie wrażliwości odbioru utworów literackich,
• Rozbudzenie twórczej inwencji dziecka i kreatywności,
• Budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

1. Konkurs  polega  na  wykonaniu  pracy  plastycznej  przedstawiającej  bohatera  lub 
bohaterów dowolnej bajki w wiosennej scenerii.

2. Konkurs skierowany jest do przedszkolaków i uczniów kl. I-III
Konkurs rozgrywany będzie w 3 kategoriach:
a) 3-4 latki,
b) 5-6 latki,
c) uczniowie klas I-III.

3. Prace  nadesłane  na  konkurs  muszą  być  pracami  własnymi  -  rodzinnymi  lub 
indywidualnymi

4. Technika plastyczna dowolna – płaska.
5. Format pracy A4.
6. Każdy uczestnik może przesłać  zdjęcia tylko jednej  pracy (max. 3 zdjęcia z przebiegu 

przygotowania  pracy).  Prace przysyłamy  na adres  email:  stowarzyszenie@zedek.pl
z dopiskiem: konkurs plastyczny „Tak. Kocham bajki”

7. Udział  w konkursie  jest  jednoznaczny  z  nieodpłatnym przekazaniem majątkowych 
praw autorskich do prac na następującym polu eksploatacji: upublicznienie zdjęć prac 
konkursowych w Internecie na stronie internetowej organizatora.

8. Organizator przetwarzać będzie dane osobowe autorów prac konkursowych w celu 
przeprowadzenia  i  promocji  konkursu  oraz  działalności  statutowej  Organizatora,  
a  także  w  celu  realizacji  osobistych  praw  autorskich  do  prezentowanych  prac 
konkursowych.  Udział  w  konkursie  jest   jednoznaczny  z   wyrażeniem  zgody  na 
przetwarzanie danych osobowych.
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9. Warunkiem  uczestnictwa  w  konkursie  jest  przesłanie  zdjęć   prac  konkursowych 
spełniających warunki określone regulaminem.

10. Każdy autor może zgłosić na konkurs jedną pracę nigdzie wcześniej niepublikowaną.
11. Każda  zgłoszona  praca  musi  być  oznaczona  w sposób  umożliwiający  identyfikację 

autora, tj. zawierać metryczkę: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek autora, tel. 
kontaktowy

12. Prace należy nadesłać w nieprzekraczalnym terminie do 25 marca 2020 r.
13. Zwycięzcy  konkursu  ogłoszeni  zostaną  26  marca  2020  r.  na  stronie  internetowej 

Organizatora.
14. Prace oceni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
15. W ocenie prac Komisja Konkursowa kierować się będzie następującymi kryteriami:

a) Pomysłowość w ujęciu tematu i estetykę wykonania pracy,
b) Jakość wykonania,
c) Walory artystyczne i oryginalność pracy,
d) Wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych.

16. W każdej kategorii konkursowej Komisja przyzna nagrodę rzeczową za I, II, III miejsce.
17. Laureaci  trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii  wiekowej otrzymają dyplomy

i nagrody rzeczowe.
18. Lista  nagrodzonych  w  konkursie  autorów  zostanie  opublikowana  na  stronie 

internetowej Organizatora.
19. Osoby nagrodzone i wyróżnione w konkursie zostaną o tym fakcie poinformowane 

drogą telefoniczną.
20. Nagrody  pozostaną  do  odbioru  przez  osoby  dorosłe  w  ŻDK  po  wcześniejszym 

ustaleniu godziny i terminu.
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