
,,Zbuczyn ma dziś urodziny!”

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY Z OKAZJI 

JUBILEUSZU 600 – LECIA MIEJSCOWOŚCI I PARAFII ZBUCZYN

Przedmiotem konkursu jest wykonanie kartki, z okazji sześćsetnych urodzin Zbuczyna.

Cele konkursu :

 Rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci.

 Rozbudzanie i rozwijanie u uczestników konkursu aktywności artystycznej.

 Przygotowanie dzieci do aktywnego oraz twórczego uczestnictwa w obchodach 

jubileuszowych

 Rozbudzanie szacunku dla rodzimej kultury i poczucia przynależności 
do środowiska lokalnego.

Organizator:

 Gmina Zbuczyn 

 Gminny Ośrodek Kultury w Zbuczynie

Termin realizacji konkursu:

Od dnia 26.02.2018r. – do dnia 18.05.2018r.

REGULAMIN:

1. Konkurs skierowany jest do przedszkoli z terenu Gminy Zbuczyn.

2. Każdy  uczestnik  może  zgłosić  do  Konkursu  tylko  jedną  pracę  dotychczas

niepublikowaną i nie zgłaszaną do innych konkursów.

3. Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:

 Grupa 3 – 4 latków 

 Grupa 5 – 6 latków
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4. Temat Konkursu ,,Zbuczyn ma dziś urodziny!”,

 - zadanie polega na wykonaniu kartki urodzinowej dla Zbuczyna

5. Praca powinna być wykonana w formacie A 4 na papierze technicznym 

technika: rysunek: pastele suche, pastele olejne, kredka 

malarstwo: akwarela, akryl, gwasze, tempera

inne: wycinanka, wydzieranka itp.

6. Praca powinna zawierać kompozycję rysunkową oraz życzenia urodzinowe. 

7. Na odwrocie każdej pracy powinny znaleźć się następujące informacje: nazwisko,

imię,  wiek  dziecka,  grupa  przedszkolna,  nazwa  i  adres  przedszkola,  numer

kontaktowy oraz adres mailowy (nauczyciela - opiekuna)

8. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie lub przysłanie prac 

konkursowych do Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie, ul. Jana Pawła II 

3, w nieprzekraczalnym terminie do 18 maja 2018r. do godz. 18.00  wraz 

z wypełnioną  kartą zgłoszenia, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1.,do 

niniejszego  regulaminu.

OCENA PRAC

 Prace oceniane będą przez niezależne  profesjonalne  Jury, powołane przez 

Organizatora. 

 Ocenie Jury podlegać będą prace, spełniające warunki formalne i merytoryczne.

 We wszystkich sprawach nieuregulowanych decyduje Jury konkursu.

 Ostateczna interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora. 

 Jury wyłoni po trzech laureatów z każdej kategorii wiekowej, przyznając miejsca od

I do III.  Dopuszcza się możliwość wyłonienia prac wyróżnionych.  

 Wyniki  konkursu  zostaną  opublikowane  na  stronie  internetowej  GOK:

www.gokzbuczyn.pl
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Przy ocenie prac Jury będzie brało  pod uwagę:

 zgodność z tematem konkursu,

 kreatywność prac,

 oryginalną treść życzeń,

 walory artystyczne oraz ogólne wrażenie estetyczne wykonania prac.

Nagrody

 Laureaci konkursu w poszczególnych kategoriach otrzymają pamiątkowe dyplomy

oraz nagrody rzeczowe.

 Dnia  1  lipca  2018r.  podczas  podsumowania  akcji  „U  nas  na  podwórku”

odbędzie się  uroczyste wręczenie nagród  laureatom konkursu .

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 a)  Złożenie  przez  uczestnika  pracy  na  konkurs  uważane  będzie  jednoznaczne

z uznaniem  warunków  regulaminu,  wyrażeniem  zgody  na opublikowanie  danych

osobowych oraz rozpowszechnianie wizerunku na potrzeby przeprowadzenia oraz promocji 

konkursu zgodnie z  art. 23 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych

osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz art. 81 ustawy o

prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.:Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze

zm.)

b) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia praw autorskich, innych praw

własności intelektualnej ani dóbr osobistych w związku ze zgłoszeniem pracy konkursowej

przez uczestnika, treścią takiej pracy konkursowej, czy zgłoszenia

c)   Złożenie  przez  uczestnika  pracy  na  konkurs  oznacza  nieodpłatne  udzielenie

Organizatorowi,  przez  opiekuna  prawnego  uczestnika,  niewyłącznej  oraz  nieodpłatnej

licencji na czas nieokreślony na korzystanie z Pracy Konkursowej w całości lub w części na

wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili przesłania Pracy Konkursowej
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Organizatorowi, w tym wymienionych w art. 50 i art. 74 ust. 4 ustawy o prawie autorskim i

prawach pokrewnych, 

d) Opiekun prawny dziecka (uczestnika konkursu) udziela Organizatorowi, zezwolenia na

wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań Pracy Konkursowej, w rozumieniu

art. 2 Ustawy. 

e)  Z  tytułu  korzystania  z  pracy  konkursowej,  uczestnikowi  nie  przysługuje  żadne

wynagrodzenie. Organizator nie jest zobowiązany, do publikowania ani korzystania z prac

konkursowych.

Regulamin konkursu  oraz załącznik Nr 1 do pobrania  na stronie

www.gokzbuczyn.pl

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela Iwona Miłobędzka

 pod nr tel. 570777382

Załączniki:

1. Karta Zgłoszeniowa
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