
REGULAMIN KONKURSU   PLASTYCZNEGO PLASTYCZNEGO  

Organizator:

Organizatorem konkursu jest Dzielnicowy Dom Kultury w Piekarach Śląskich – 

Dąbrówce Wielkiej przy ul. Szymanowskiego 2b, 41 – 948 Piekary Śląskie.

Termin:

25.10. - 08.11.2021 r.

Cele konkursu:

 kształtowanie kreatywności plastycznej i artystycznej,

 rozwijanie twórczej wyobraźni dzieci oraz zdolności manualnej,

 inspirowanie do tworzenia samodzielnych i oryginalnych prac.

Uczestnicy konkursu:                                                                                                                              

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 4 – 7 lat.

Wykonanie   pracy  :  

Konkurs  polega  na  kreatywnym  wykonaniu  pracy  plastycznej,  której  tematem  jest  „JESIENNY

PARASOL”. Praca powinna być wykonana indywidualnie, w formie płaskiej (maksymalna wielkość

pracy -  A4).  Tworząc pracę wykorzystujemy różne techniki  oraz odpowiednie materiały i  środki

plastyczne.

Warunki uczestnictwa:

Aby  wziąć  udział  w konkursie  należy  wykonać  pracę  zgodną z  tematem  i  dostarczyć  na  adres

Organizatora. Na prace czekamy do 8 listopada. Prosimy o dokładne podpisanie pracy:

• imię i nazwisko oraz wieku wykonawcy,

• nazwa i adres placówki oświatowej,

• telefon kontaktowy do rodzica bądź opiekuna. 

Kryteria oceny:

 zgodność z tematem,

 samodzielność wykonania,

 pomysłowość i oryginalność,



 technika wykonania,

 spełnienie wymogów regulaminu.

Postanowienia końcowe:

• Na prace JESIENNYCH PARASOLI czekamy do 8 listopada.

• 9 listopada Jury powołane przez Organizatora dokona oceny nadesłanych prac 

i wyłoni zwycięzców. Decyzja Jury jest nieodwołalna. 

• Efektem  finalnym  przeprowadzonego  przez  Organizatora  konkursu  będzie  wystawa

pokonkursowa. 

• Zwycięzcy konkursu  będą powiadomieni  o tym fakcie  telefonicznie i zaproszeni  po  odbiór

pamiątkowych dyplomów oraz nagród.

• Uczestnicy  zgłaszający  się  do  konkursu  jednocześnie  wyrażają  zgodę  na  przetwarzanie

swoich danych osobowych jak i na bezpłatną publikację wizerunku na stronie internetowej

w przypadku laureatów odbierających nagrody.  (Zgodnie  z  rozporządzeniem Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o

ochronie danych). 

• Dane  osobowe  zwycięzcy konkursu  (imię  i  nazwisko)  zostaną  opublikowane  na  stronie

internetowej domu kultury oraz w mediach społecznościowych.

• Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

Zapraszamy do udziału!!!


