REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
DLA UCZNIÓW
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

„ZŁOTA JESIEŃ W PARKU”
I. ORGANIZATOR
KLUB „ŁĘG” CENTRUM KULTURY „BROWAR B.”, UL. PŁOCKA 246, 87-800
WŁOCŁAWEK
II. PRZEPISY OGÓLNE
1.




Celem konkursu jest:
pobudzanie wrażliwości oraz wyobraźni plastycznej dzieci;
kształtowanie wrażliwości na piękno;
wyrażanie odczuć w formie plastycznej;

2. Konkurs będzie odbywał się w trzech kategoriach wiekowych:
I kategoria to klasy I – III
II kategoria to klasy IV – VI
III kategoria to klasy VII-VIII
Prace wykonane dowolną techniką plastyczną (farba, kredka, wycinanka itp.) format
A4 lub A3.
3. Temat pracy: „Złota jesień w parku”
4. Prace powinny być opisane na odwrocie drukowanym pismem. Opis powinien
zawierać następujące informacje:
Imię i nazwisko autora, wiek, klasa, szkoła, telefon kontaktowy opiekuna szkolnego
lub rodzica.
III. ZASADY I SPOSÓB ZGŁASZANIA PRAC KONKURSOWYCH
1. Prace należy składać do dnia 5 listopada 2021 roku na adres; Klub „Łęg” ul. Płocka
246, 87-800 Włocławek, osobiście lub pocztą.

2. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 19 listopada 2021
w siedzibie Klubu „Łęg”. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie
o werdykcie jury. W przypadku rozszerzenia się pandemii Covid-19 oraz
wprowadzeniu obostrzeń, konkurs rozstrzygnięty zostanie online.
3. Nadesłanie prac na konkurs jest równoważne z wyrażeniem zgody na wystawienie
prac z podaniem danych osobowych twórców oraz nazw placówek uczestniczących
w konkursie na stronie internetowej instytucji.
IV. KOMISJA KONKURSOWA
1. Decyzje Komisji Konkursowej są suwerenne i ostateczne.
2. Od postanowień Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.
3. W ramach konkursu Komisja wyłoni w każdej kategorii 3 nagrody oraz 3
wyróżnienia.
4. Kryteria oceny prac.
Oceniając prace jury będzie brało pod uwagę:
 zgodność z regulaminem konkursu,
 pomysłowość i inwencję twórczą,
 estetykę wykonania pracy.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.
2. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora.
3. Prace niezgodne z regulaminem lub zniszczone, nie będą brane pod uwagę.
4. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.
5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Centrum Kultury
„Browar B” www.ckbrowarb.pl
VI. Kontakt
Kierownik Klubu Magdalena Musielewicz tel. 54 233 97 05 lub 694 244 019
Instruktor Monika Pałucka tel. 54 233 97 05

