
 

 

 

Regulamin  konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży 

„7 Tradycji Wielkanocnych na 700-lecie Mełgwi ” 
                                                                
I. Organizatorzy: 
Gminny Ośrodek Kultury w Mełgwi ul. Partyzancka 2 

 

II. Cele Konkursu 

Celem Konkursu jest: 

* upowszechnianie wiedzy na temat zwyczajów związanych z okresem Świąt Wielkiej Nocy 

* rozwijanie zdolności twórczych, 

* kształtowanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów, 

* rozwijanie zdolności manualnych, 

*promowanie młodych talentów. 

 

III. Tytuł i przedmiot: 

*Przedmiotem zmagań w konkursie plastycznym dotyczącym okresu Świąt Wielkiej Nocy 

jest własnoręczna wykonana praca plastyczna (format A-4 do A3)) obrazująca zwyczaje i 

tradycje wielkanocne (Niedziela Palmowa, Wielkanoc, Śmigus-Dyngus itp.) 

 

 IV. Uczestnicy 

Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży w dwóch kategoriach wiekowych: 

* uczniowie szkół podstawowych (klasy I-III oraz klasy IV-VI );                                              

* uczniowie gimnazjum; 

 

V Warunki konkursu 

* Każdy uczestnik może złożyć w konkursie tylko jedną pracę. 

*Technika wykonania  prac jest dowolna . 

* Każda praca musi posiadać na odwrocie:  dane uczestnika konkursu imię i nazwisko, wiek 

(klasa) nazwę szkoły, imię  i nazwisko opiekuna (wzór karty w załączeniu) .                                                                              

* Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej 

niepublikowanymi, nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy 

na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach. 

  

VII. Kryteria oceny prac 

* samodzielność wykonania, zgodność z tematem                                                                                                                                                                          

* staranność wykonania, 

* wrażenie artystyczne, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

VIII. Założenia organizacyjne 

*Prace na konkurs należy dostarczyć do 10 kwietnia 2017 do siedziby Gminnego Ośrodka 

Kultury w Mełgwi ul. Partyzancka 2. 

*Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. 

* Jury przyzna nagrody i ewentualne wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej. 

* Wyniki konkursu zostaną opublikowane  na stronie internetowej  GOK 

www.gokmelgiew.pl  19 kwietnia 2017r. 

*Nagrody laureatom konkursu zostaną wręczone podczas finału, który odbędzie się w GOK w 

Mełgwi. O dokładnym terminie uczestnicy zostaną poinformowani. 

*Prace przechodzą na własność organizatora. 

*Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prac w celach 

popularyzacyjnych 

*Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na 

publikacje materiałów z przebiegu konkursu w tym wizerunku fotografowanych osób. 

* Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 

Organizatora konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych 

osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm). 

konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora 

prawa własności złożonych egzemplarzy prac. 

* Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez 

Komisję Konkursową. 

*Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury 

w Mełgwi e-mail gok_melgiew@wp.pl 

* Wszelkie sprawy  nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 

*Wszelkich dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Teresa Adamiec kierownik 

Gminnego Ośrodka Kultury w Mełgwi  tel. 81 460 57 50 kom. 600 354 983 

 

 

 

http://www.gokmelgiew.pl/

