
KARTKA WIELKANOCNA  

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

 

Organizator:  

Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji 

w Krośniewicach, (ul. Łęczycka 19a, 99-340 Krośniewice, tel. 24-25-23-792). 

 

Przedmiot konkursu:  

Przedmiotem konkursu jest stworzenie projektu kartki wielkanocnej zgodnej 

z zasadami niniejszego Regulaminu. 

 

Cele konkursu: 

- kultywowanie tradycji wielkanocnej; 

- rozwijanie wrażliwości artystycznej i pomysłowości dziecka; 

- doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami   

i materiałami plastycznymi; 

- rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka, wiary we własne siły.  

 

Zasięg konkursu:  

Konkurs skierowany jest do dzieci przedszkolnych i uczniów uczęszczających 

do szkół podstawowych działających na terenie gminy Krośniewice. 

 

Zasady konkursu:  

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w czterech kategoriach wiekowych: 

I – dzieci przedszkolne, 

II – uczniowie klas I-III szkoły podstawowej, 

III – uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej, 

IV – uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej. 



Prace będą oceniane w poszczególnych grupach wiekowych. 

2. W konkursie mogą wziąć udział tylko prace autorskie.  

3. W przypadku kategorii najmłodszych (przedszkolaki, klasy I-III) prace mogą 

mieć charakter rodzinny, uczestnicy dwóch starszych kategorii (klasy IV- VI i 

VII – VIII)) są zobowiązani do wykonania kartek samodzielnie. 

4. Uczestnicy mogą zgłosić do konkursu maksymalnie 1 pracę.  

5. Prace mogą być wykonane techniką dowolną. 

6. Kartki powinny mieć format kwadratu o wymiarach 21 cm x 21 cm.  

7. Obowiązkowo do każdej zgłoszonej pracy należy dołączyć metryczkę jako  

osobną kartkę zawierającą: imię i nazwisko uczestnika, klasę, nr telefonu 

rodzica/opiekuna. 

8. Prace konkursowe należy złożyć osobiście w Ośrodku Kultury OSPa 

(ul. Targowa 15) do 22 lutego 2021r. do godz. 16.00. 

9. Ocenie będzie podlegać zgodność pracy z regulaminem konkursu, 

kreatywność, oryginalność, estetyka wykonania. 

10. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej 

www.krosniewice.net, a o wręczeniu nagród Organizator poinformuje 

zwycięzców telefonicznie.  

11. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. 

12. Zgłoszone prace zostaną zaprezentowane podczas pokonkursowej wystawy 

zorganizowanej w Ośrodku Kultury OSPa. 

13. Jury konkursu wybierze pięć prac wykonanych przez uczniów klas I-III 

szkoły podstawowej, które następnie GCKSiR zgłosi do  Konkursu plastycznego  

na projekt kartki wielkanocnej. Organizatorem konkursu (wyłącznie dla tej 

kategorii wiekowej) jest Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego.  

14. Spośród prac zgłoszonych we wszystkich kategoriach wiekowych zostaną 

wybrane dwie kartki, które po wydrukowaniu będą wysłane do partnerów  

i kontrahentów Gminy Krośniewice oraz GCKSiR.  

 

Postanowienia końcowe:  

1. Zgłoszenie pracy do konkursu jest związane z nieodpłatnym przeniesieniem 

autorskich praw majątkowych do pracy na rzecz Organizatora, zgodnie 



z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), a także zgody 

na publikację w wydawnictwach wszelkiego typu wydawanych 

przez Organizatora oraz w Internecie.  

2. Zgłaszając pracę do konkursu, uczestnik wyraża jednocześnie zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów konkursu 

oraz na publikowanie i wykorzystywanie w mediach materiałów fotograficznych 

i filmowych dotyczących wykonanej pracy oraz konkursu.  

3. Organizator nie zwraca autorom prac zgłoszonych do konkursu.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. 

 

 


