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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

pt. „PORTRET MOJEJ MAMY” 2020 

 

§1 

 

Organizator Konkursu  

 

Organizatorem Konkursu Plastycznego pt. „Portret Mojej Mamy” jest Centrum Kultury – 

Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy. 

 

 

§2 

 

Cele Konkursu 

 

 

1. Celem konkursu jest:  

 

• rozwijanie wyobraźni dziecięcej poprzez ekspresję plastyczną, 

• rozwijanie u dzieci zainteresowań artystycznych oraz poszukiwanie inspiracji twórczej             

w relacjach rodzinnych, 

• uczczenie Święta Dnia Matki, 

• pogłębianie umiejętności plastycznych w tworzeniu portretu i postaci ludzkiej, 

• rozwijanie kompetencji cyfrowych. 

§3 

 

Warunki uczestnictwa w Konkursie 

 

 

1. Konkurs adresowany jest dla dzieci w wieku 6 – 12 lat.  

 

2. Uczestnicy biorący udział w Konkursie akceptują zasady Konkursu zawarte                           

w Regulaminie. 

 

3. Uczestnicy wykonują prace plastyczne indywidualnie w dowolnych technikach 

malarskich lub rysunkowych bądź mieszanych (techniki płaskie) w formacie A4 

przedstawiającej portret swojej mamy. 

 

4. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę.  

 

5. Interpretacja tematu jest dowolna, zależy od wyobraźni i kreatywności autora. 
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6. Ze względu na obecną sytuację zagrożenia epidemiologicznego prace należy zgłaszać 

wyłącznie drogą elektroniczną poprzez wykonanie zdjęcia lub skanu pracy plastycznej 

na adres: ckmbp@gluszyca.pl z dopiskiem w tytule maila: KONKURS PLASTYCZNY. 

 

7. Przesłane zdjęcie lub skan pracy konkursowej musi być równomiernie oświetlone; 

wyraźne, ostre i czytelne; kolorystyka zdjęcia/skanu pracy powinna być jak najbliższa 

oryginałowi; praca wypełniała całe zdjęcie/skan bez zbędnych marginesów (zdjęcie 

można wykadrować na komputerze).  

 

8. Do przesłanej elektronicznie pracy konkursowej należy dołączyć drugi skan lub zdjęcie 

wypełnionego formularza zgody na uczestnictwo dziecka w konkursie. Formularz, 

który jest załączony do niniejszego regulaminu Konkursu, musi być podpisany przez 

rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.  

 

9. Termin elektronicznego przesyłania prac konkursowych wraz z formularzami upływa 

25.05.2020 r. o godz. 10.00.  

 

§4 

 

Kryteria oceny  

 

1. Zgodność z tematyką konkursu „Portret Mojej Mamy” 

2. Samodzielność wykonania. 

3. Styl, barwa, kreatywność. 

4. Estetyka i oryginalność ujęcia tematu. 

§5 

Komisja Konkursowa i wyniki konkursu 

1. O wynikach Konkursu i wyłonieniu zwycięzców decyduje Komisja Konkursowa 

powołana przez Organizatora. 

2. Komisja Konkursowa decyduje o ilości nagrodzonych prac. 

3. Komisja Konkursowa ma prawo odrzucić zdjęcie/ skan pracy wykonane nieczytelnie.  

4. Komisja konkursowa nie będzie brała pod uwagę pracy przesłanej bez formularza 

zgody.  

5. Organizator ogłosi wyniki w dniu 26.05.2020 r. na stronie internetowej i profilu 

społecznościowym Facebook Organizatora.  
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§6 

Nagrody 

1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają drobne nagrody rzeczowe.  

2. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplomy uczestnictwa.  

3. Najładniejsze prace zostaną opublikowane na stronie internetowej i profilu 

społecznościowym Facebook Organizatora.  

4. O wynikach zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani drogą mailową. 

5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

 

§7 

 Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.ckmbp.gluszyca.pl 

2. Prace zgłoszone do konkursu pozostają własnością organizatora. 

3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, 

z wyłączeniem warunków uczestnictwa w Konkursie. Ewentualne zmiany Regulaminu 

będą ogłaszane na stronie internetowej Organizatora Konkursu. 

4. Prawa autorskie do dostarczonych prac przechodzą na organizatora. 

5. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.  

6. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające 

prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć,                

lub którym nie mógł zapobiec przy dołożeniu należnej staranności. 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać,  wysyłając maila na adres: instruktorzy@gluszyca.pl 

W tytule – KONKURS „Portret Mojej Mamy”. 
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