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REGULAMIN  

 

KONKURS PLASTYCZNY „TWARZE NIEPODLEGŁEJ” 

 

 

Cele konkursu: 

• Kształcenie postaw czynnego uczestnictwa w kulturze. 

• Pogłębienie wiedzy o historii naszej Ojczyzny. 

• Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej. 

• Pobudzanie aktywności twórczej uczestników. 

• Rozwijanie wrażliwości estetycznej i zdolności manualnych. 

• Inspirowanie do poszukiwań nowych form plastycznych. 

• Kształtowanie postaw patriotycznych wśród różnych grup wiekowych.  

 

 

Organizatorzy:  

• Gminny Ośrodek Kultury w Zbuczynie, 

• Gminna Biblioteka Publiczna w Zbuczynie.  

 

Organizatorzy zapewniają, że dołożą wszelkich starań, aby Konkurs odbył się w jak 

najbezpieczniejszej  formie i z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, zgodnie     

z aktualnymi wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego.  

 

 

Patronat honorowy:  

Wójt Gminy Zbuczyn – Hubert Pasiak 
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Warunki uczestnictwa:  

• Przedmiotem konkursu jest malarskie przedstawienie postaci osoby zasłużonej 

dla odzyskania niepodległości naszego państwa. 

• Konkurs skierowany jest do mieszkańców  z terenu gminy Zbuczyn (niezależnie  

od wieku uczestników). 

• Każdy uczestnik biorący udział w Konkursie może zgłosić tylko jedną pracę. 

• Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie podpisanej pracy konkursowej do 

Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie,  ul. Jana Pawła II 3, 08-106 Zbuczyn,                          

w nieprzekraczalnym terminie do 7 listopada 2022 r. (poniedziałek) 

do godz. 17.00. 

• Do udziału w Konkursie mogą być zgłaszane wyłącznie prace, które nie brały 

udziału w innych konkursach.  

• Podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych autora pracy/opiekuna 

autora praca.  

Wymagania dotyczące pracy konkursowej:  

• Technika plastyczna do wyboru: rysunek lub malarstwo, praca powinna być 

płaska bez elementów przestrzennych. 

• Format pracy max 50x70cm 

Kategorie wiekowe: 

1. Przedszkola i klasy „0”, 

2. Klasy I-III szkół podstawowych,  

3. Klasy IV-VI szkół podstawowych, 

4. Klasy VII-VIII szkół podstawowych, 

5. Szkoły ponadpodstawowe, 

6. Dorośli, w tym seniorzy. 

 

Ocena prac: 

• Prace oceniane będą przez profesjonalne Jury powołane przez Organizatorów.   

• Z przebiegu prac Jury zostanie sporządzony protokół.  

http://www.gokzbuczyn.pl/
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• Jury przy ocenie prac weźmie pod uwagę następujące kryteria: kreatywność, 

zgodność z tematyką Konkursu, walory estetyczne, samodzielność wykonania 

całej pracy, staranność wykonania. 

 

Nagrody:  

• Jury przyzna I miejsce oraz  wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.  

• Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. 

• Zdjęcia prac laureatów zostaną opublikowane na stronach internetowych 

Organizatorów:  

www.gokzbuczyn.pl i https://www.facebook.com/gokzbuczyn/  

• Wręczenie dyplomów i nagród rzeczowych obędzie się w dniu 11 listopada 

2022 r. podczas koncertu patriotycznego – WSZYSCY DLA NIEPODLEGŁEJ! 

w Krzeskim Domu Kultury (Krzesk-Królowa Niwa 154). 

 

Postanowienia końcowe:  

• Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do interpretacji regulaminu.  

• Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają Organizatorzy. 

• W przypadku zbyt małej frekwencji Organizatorzy zastrzegają sobie prawo  

do odstąpienia od realizacji Konkursu.  

• Organizatorzy zastrzegają sobie, iż udokumentowane zdjęcia wykonanych prac 

będą ich wyłączną własnością. Organizatorom przysługuje wyłączne prawo do 

zwielokrotnienia dowolną techniką oraz nieograniczone w czasie i przestrzeni 

wprowadzanie do obrotu, w tym w szczególności do emisji radiowych                      

i telewizyjnych drogą naziemną i satelitarną oraz w telewizjach kablowych, 

upowszechniania w Internecie oraz druku. Zgłoszenie do udziału w Konkursie 

jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na powyższe warunki.  

• Dostarczenie pracy jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu                   

i wyrażeniem zgody na publikację dostarczonego materiału na stronach 

Organizatorów oraz akceptację warunków zawartych w klauzuli informacyjnej 

dołączonej do niniejszego regulaminu (załącznik nr 2).  

 

http://www.gokzbuczyn.pl/
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Regulamin dostępny jest na stronie: 

 

 www.gokzbuczyn.pl  

 

Wszelkich informacji dotyczących  

konkursu plastycznego  „Twarze Niepodległej” 

udziela instruktor GOK Zbuczyn – Karolina Stańska 

(karolina.stanska@gokzbuczyn.pl) 

tel. 500 799 675 
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