
Konkurs plastyczny ,,Kocham Cię Polsko” 

Pod Patronatem Wójta Gminy Stanisławów 

REGULAMIN 

§1 

ORGANIZATOR 

 

Organizatorem konkursu plastycznego „Kocham Cię Polsko” zwanego dalej „Konkursem”  jest Gminny 

Ośrodek Kultury w Stanisławowie pod patronatem Wójta Gminy Stanisławów. 

§2 

CEL KONKURSU 

1. Rozwijanie i promowanie talentów plastycznych.  

2. Rozwijanie zdolności manualnych. 

3. Pobudzanie dziecięcej radości. 

4. Zainteresowanie uczniów historią  Polski. 

5. Kształtowanie postaw patriotycznych 

6. Kształtowanie świadomości narodowej i szacunku wobec Ojczyzny. 

 

 

§3 

TEMATYKA KONKURSU 

Tematem konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej, przedstawiającą interpretację własną tytułu 

konkursu czyli „Kocham Cię Polsko”.  

 

§4 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

1. Konkurs przeprowadzany jest na podstawie niniejszego Regulaminu. 

2. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny 

3. Konkurs organizowany jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych 

• Konkurs będzie rozstrzygnięty w 3 kategoriach wiekowych: 

✓ Kategoria I : Oddziałały przedszkolne i klasy I-III 

✓ Kategoria II:  Klasy IV - VIII  

✓ Kategoria III: Szkoły ponadpodstawowe i Dorośli 

4. Praca plastyczna – płaska – nie przestrzenna ! 

5. Max. Format pracy A3. 

6. Prace nie mogą być grupowe. 

7. Jeden autor może przedstawić tylko jedną pracę. 

8. Organizator nie przewiduje zwrotu nadesłanych prac. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania prac konkursowych. 

10. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego 

wykorzystywania prac dla promocji konkursu w następujących polach eksploatacji: druku 

w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz 

w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechnianiem. 

11. Zgłoszenia osób niepełnoletnich do konkursu mogą dokonać jedynie rodzice lub 

opiekunowi prawni dziecka na karcie zgłoszenia dziecka. 



12. Zgłoszenie dziecka do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków 

niniejszego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 

rodziców/opiekunów prawnych i dziecka. 

13. W konkursie mogą uczestniczyć osoby z terenu Gminy Stanisławów oraz dzieci 

uczęszczających do placówek oświatowych położonych na terenie gminy. 

 

 

§5 

PRZEBIEG KONKURSU 

1. Pracę konkursowe podpisujemy: imie_nazwisko 

2. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową mogą zostać zeskanowane (w kolorze 

w rozdzielczości min. 200 dpi ) lub sfotografowane i przesłane w formie elektronicznej w 

formacie jpg, png lub pdf. Łączny rozmiar wysyłanej wiadomości e-mail nie powinien 

przekraczać 10 MB. 

3. Prace konkursowe wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową można również dostarczyć 

w zaklejonej i opisanej kopercie - ,,Kocham Cię Polsko”– do Gminnego Ośrodka Kultury w 

Stanisławowie lub zostawić w skrzynce podawczej. 

4. Prace konkursowe w formie elektronicznej przesyłamy na adres gok@stanislawow.pl  

5. Termin dostarczenia prac konkursowych: 29.12.2020 r. godzina 16.00. 

 

§6 

NAGRODY 

 

Nagrodzone zostaną 3 miejsca, w każdej kategorii wiekowej. Komisja może przyznać wyróżnienia 

i nagrody dodatkowe. 

 

§7 

WARUNKI KOŃCOWE 

 

Integralną częścią niniejszego regulaminu jest: 

• karta zgłoszeniowa dziecka, 

• karta zgłoszenia osoby pełnoletniej 

• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,  

• informacja w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych w    Konkursie plastycznym pod Patronatem 

Wójta Gminy Stanisławów „Kocham Cię Polsko” 

mailto:gok@stanislawow.pl

