
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  

NA NAJPIĘKNIEJSZĄ WIELKANOCNĄ WYCINANKĘ 

 

I. Organizator konkursu: 

 

1. Gminny Ośrodek Kultury w Trawnikach. 

II. Cel konkursu:  

 

1. kształtowanie i rozwijanie wyobraźni plastycznej oraz poczucia estetyki, 

2. przybliżanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi, 

3. promocja osób utalentowanych plastycznie, 

4. konfrontacja osiągnięć pomiędzy uczestnikami w dziedzinie sztuk plastycznych, 

5. integracja międzypokoleniowa. 

III. Zasady uczestnictwa: 

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców z terenu gminy Trawniki. 

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dostarczenie własnoręcznie wykonanej pracy plastycznej do  

GOK w Trawnikach do 12 marca 2021r. 

3. Każdy uczestnik lub rodzina biorąca udział w konkursie dostarcza jedną pracę- WYCINANKĘ wykonaną  

w formacie A3. 

4. Do każdej pracy powinna być dołączona metryczka zawierająca: imię, nazwisko, wiek autorów i telefon 

kontaktowy.  

5. Głównym kryterium oceny prac będzie ich zgodność z tematem, walory artystyczne i estetyczne, pomysłowość, 

oraz nawiązanie do tradycji świątecznej.   

6. Prace oceniane będą w kategorii: 

- przedszkolaki, 

- klasy I-III, 

- klasy IV-VIII, 

- szkoły średnie i dorośli, 

- rodziny. 

7. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne. 

8. Nagrody dla laureatów konkursu zostaną wręczone 21 marca 2021 roku podczas Kiermaszu Wielkanocnego                      

w Gminnym Ośrodku Kultury w Trawnikach (warunkowane przez sytuację epidemiczną). 

9. Prace zgłoszone do konkursu można odebrać od 19.04.2021 r. do 30.04.2021r., po tym terminie prace przechodzą 

na własność organizatora konkursu. 

10. W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się telefonicznie pod nr 81 5856038. 

11. 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. 

12. 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. 

11. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyduje Organizator. 


