
Regulamin 

Gminnego konkursu plastycznego 

"Moje wspomnienie z wakacji" 

I. Organizator konkursu: 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

ul. Przemysłowa 26 

88-160 Janikowo 

II. Uczestnicy konkursu:

1) Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz 
dzieci w wieku przedszkolnym terenie gminy i miasta Janikowo 
również z placówek niepublicznych

2) Prace oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych

a) dzieci w wieku 3-4 lata

b) dzieci w wieku 5-6 lat oraz klasy "0"

c) uczniowie klas I- VIII z podziałem na podkategorię wg 
powołanego Jury przez organizatora. 

III. Cel konkursu 

- pobudzenie twórczego myślenia i kreatywności 

- rozwijanie umiejętności i zainteresowań dzieci 

- inspirowanie do pracy twórczej 

- wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych 
technik plastycznych 



IV. Przedmiot konkursu 

1) przedmiotem konkursu jest wykonanie plastycznej pracy 
autorskiej pt.  "Moje wspomnienie z wakacji"

2) Praca powinna spełniać następujące kryteria :

a) technika wykonania pracy jest dowolna 

b) prace muszą mieć płaską formę 

c) jeden uczeń może zgłosić tylko jedną pracę 

d) prace powinny być wykonane max. w formacie A3 ( na 
technicznym papierze) - większy format dyskwalifikuje pracę

e) prace powinny być wykonane samodzielnie i nie mogą być 
wcześniej publikowane -  wyklucza się prace zbiorowe 

f) prace powinny być kreatywne i pomysłowe 

g) prace powinny być zgodne z tematem konkursu 

h) prace powinny być estetyczne 

i) prace powinny posiadać na odwrocie opis zgodny z zał. nr 1 i 2 
regulaminu. 

3) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji 
prac, które nie spełniają określonych wymogów.  

4) Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i stanowią własność 
Organizatora 

V. Organizacja konkursu 

1) Organizator zawiadamia szkoły o konkursie drogą elektroniczną
lub za pośrednictwem poczty wraz z regulaminem i załącznikami.

2) Prace należy dostarczyć do dnia 23 września 2019

placówki Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 

ul. Przemysłowa 26

88-160 Janikowo

Prace można składać w sekretariacie w godzinach od 7:00-15:00 
( od poniedziałku do piątku)



3) Prace powinny zostać podpisane na odwrocie bądź mieć 
przypięte załączniki nr 1 i 2

4) Brak któregokolwiek z w/w załączników powoduje 
dyskwalifikację pracy ze względu na braki formalne.

5) Wyniki konkursu zostaną podane do informacji publicznej 25 
września na stronie Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w 
Janikowie, Facebook'u oraz do sekretariatu szkół. 

6) dla laureatów konkursu Organizator przewiduje atrakcyjne 
nagrody rzeczowe.

VI. Komisja konkursowa

1) Komisja Konkursowa zostanie powołana przez Organizatora

2) Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna 

3) Przy ocenie prac komisja będzie brała pod uwagę 

- kreatywność i pomysłowość

- dobór materiałów 

- umiejętności plastyczne 

- ogólną estetykę wykonania pracy

- zgodność z tematyką konkursu 

- samodzielność wykonania 

VII. Postanowienia końcowe 

1) Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 września 2019r. 

2) Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w 
regulaminie.

3) Udział w konkursie jest równoznaczny z zapoznaniem się z 
niniejszym regulaminem oraz oznacza zgodę uczestnika na 
wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku oraz danych 
osobowych autorów prac do celu konkursu, a także bezpłatne 
publikowanie i wykorzystywanie materiałów fotograficznych i 
filmowych w mediach.



4) Rodzic/opiekun prawny autora pracy wyraża zgodę na 
przeniesienie autorskich praw majątkowych do pracy na rzecz 
Organizatora poprzez zgłoszenie pracy do Konkursu i złożenie 
oświadczenia ( załącznik nr 2) o zapoznaniu się  z warunkami 
regulaminu Konkursu 

5) Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia 
ekspozycji prac a rodzice/prawni opiekunowi autorów prac, 
wyrażają zgodę na bezpłatne eksponowanie wybranych przez 
Komisję Konkursową prac na wystawie oraz na bezpłatną 
publikację i eksponowanie ich w prasie , mediach, Internecie itp. 
do celów promocyjnych i edukacyjnych, a także na 
wykorzystywanie prac  w całości lub części jako plakaty , ulotki, 
broszury, kalendarze wydane przez Organizatora. 

..............................

(podpis organizatora )

Janikowo, 2.09.2019


