
UWAGA !!!  Zmiana kategorii wiekowych 

 

 

GMINNY OŚRODEK KULTURY 

     BIBLIOTEKA PUBLICZNA 

              w Trawnikach 

 

 

REGULAMIN 
XVIII  EDYCJA 

KONKURSU TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ  

DZIECI I MŁODZIEŻY 

 

 

„KRAJOBRAZY   POWIATU   ŚWIDNICKIEGO” 
 

 
Założenia regulaminowe: 

1. W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież w czterech grupach 

wiekowych: 

I    grupa wiekowa:  6 - 7 lat 

II    grupa wiekowa: 8 – 10 lat 

     III   grupa wiekowa: 11 – 13 lat 

    IV  grupa wiekowa: 14 – 16 lat 

   Cele: 

- Stworzenie powszechnego udziału dzieci i młodzieży uzdolnionej w   

dziedzinie sztuk plastycznych. 

- Prezentacja dorobku dzieci i młodzieży w tej dziedzinie: 

- Wymiana doświadczeń metodycznych i artystycznych nauczycieli 

i instruktorów prowadzących zajęcia plastyczne. 

- Zainteresowanie problematyką określoną w haśle konkursu. 

      3. Uczestnicy: 

Uczniowie wszystkich typów szkół, placówek wychowania 

pozaszkolnego, świetlic i klubów z terenu Powiatu Świdnickiego             

(z wyjątkiem uczniów szkół plastycznych), uczestnicy pozalekcyjnych i 

pozaszkolnych zajęć plastycznych, uczestnicy indywidualni. 

 

4. Tematyka konkursu:  

Plastyczne przedstawienie uroku miejsca  swojego  zamieszkania        

i okolicy w zakresie: 

 

„Przyroda naszego regionu” 



5. Warunki uczestnictwa: 

a) Przystąpienie do Konkursu następuje poprzez zgłoszenie za pomocą 

formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik do niniejszego 

Regulaminu. 

b) Uczestnicy wykonują jedną lub kilka prac w dowolnie wybranej 

technice: malarstwo, rysunek.  Wymiary prac dowolne. 

c) Na odwrocie pracy należy umieścić kartę informacyjną zawierającą: 

tytuł pracy ze wskazaniem miejsca, w którym znajduje się prezentowany 

obiekt, imię, nazwisko, wiek autora, nazwę i adres instytucji 

patronującej oraz imię i nazwisko nauczyciela (instruktora), pod którego 

kierunkiem praca została wykonana. 

c) Prace ( wraz z dołączonym formularzem zgłoszeniowym) należy 

dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach w 

nieprzekraczalnym terminie do 28 kwietnia 2017r. 

6. Nauczyciele i instruktorzy winni przeprowadzić wstępną selekcję prac 

konkursowych i zadbać o estetyczną ich oprawę. 

7.  Zgłaszając się do konkursu , uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na 

wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonej pracy oraz jego 

imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania na wystawie 

pokonkursowej oraz w materiałach promocyjnych związanych z 

konkursem oraz na stronie internetowej GOK Trawniki. 

8. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 

101, poz. 926 z 2002r.) w zakresie niezbędnym do realizacji konkursu. 

9. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu. 

10. Komisja oceniająca: 

a) Komisję konkursową powołuje organizator konkursu. 

b) Prace oceniane będą z zachowaniem podziału na grupy wiekowe 

określone we wstępie niniejszego regulaminu. 

 11. Nagrody: 

a) Organizator konkursu przewiduje dla laureatów nagrody.  

b) Wręczenie nagród laureatom konkursu nastąpi podczas    

Nadwieprzańskiej Majówki Rodzinnej w Trawnikach                

w dniu 28 maja 2017r.  

c) Nagrodzone prace  będą eksponowane na wystawie 

pokonkursowej od  28 maja 2017r. do 11 czerwca 2017r.                

w GOK Trawniki 

  

Szczegółowych informacji udziela Gminny Ośrodek Kultury w Trawnikach – 

tel. 81/ 585 60 38 oraz Biblioteka Publiczna w Trawnikach – tel. 81/ 585 70 72 

Regulamin i formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie: 

www.goktrawniki.pl 



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

Uczestnictwa w  XVIII  Edycji Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci                 

i Młodzieży 

„KRAJOBRAZY   POWIATU   ŚWIDNICKIEGO” 
 

 

Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………… 

 

Adres zamieszkania:………………………………………………………………………. 

 

Wiek …………………….   Nr tel ……………………………………………………….. 

 

Nazwa i adres szkoły:……………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

Zgłoszona praca 

Nr  Tytuł pracy Informacja dot. miejsca, w którym znajduje 

się  prezentowany obiekt 

1.  

 

 

 

2.  

 

 

 

3.  

 

 

 

 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………..…….. w Konkursie 

Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Krajobrazy Powiatu Świdnickiego organizowanym przez 

Gminny Ośrodek Kultury w Trawnikach oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka w celach wynikających z regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie 

danych osobowych (Dz.U.z 2002r.,Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
1
. 

 

 

        ………………………………….. 

        Data i podpis rodzica/opiekuna  

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży 

„Krajobrazy Powiatu Świdnickiego” i akceptuję jego treść. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych w celach wynikających z regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o 

ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002r.,Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
2
. 

 
        ………………………………….. 

                    Data i podpis uczestnika  

 

                                                 
1
 Wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie uczestnika konkursu. 

2
 Wypełniają pełnoletni uczestnicy konkursu . 


