
 

V  EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNEGO „ZWIERZĘTA LEŚNE WOKÓŁ NAS” 

POD PATRONATEM BURMISTRZA DZIELNICY REMBERTÓW  

M.ST. WARSZAWY 

REGULAMIN  KONKURSU PLASTYCZNEGO         

                   „ZWIERZĘTA  LEŚNE  WOKÓŁ  NAS” 

 
ORGANIZATOR: DOM KULTURY „WYGODA”, UL.KONIECPOLSKA 14,  

tel.22 8120633,e-mail: dkwygoda@op.pl,www.dkwygoda.waw.pl 

 
CELE KONKURSU: 

- poszerzenie znajomości wśród dzieci i młodzieży tematyki ekologicznej  związanej  
  z życiem lasu 
- rozwijanie wyobraźni w odniesieniu do świata zwierząt 
- poznawanie zakątków leśnych swojej okolicy zamieszkania 
- popularyzacja działań plastycznych i poszerzenie wiedzy z zakresu posługiwania     
  się różnymi technikami plastycznymi 
WARUNKI UCZESTNICTWA: 

- uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku 3-18 lat,   
  zgłoszone przez placówkę macierzystą: przedszkole, szkołę, ośrodek kultury,  
  bibliotekę, placówki opiekuńczo-wychowawcze lub indywidualnie 
- uczestnicy konkursu zgłaszają  jedną samodzielnie wykonana pracę 
- format prac A4 lub A3 
- prace plastyczne muszą być wykonane indywidualnie w technice dowolnej,    
  płaskiej lub półpłaskiej z wyłączeniem technik przestrzennych,  
- na odwrocie pracy należy umieścić czytelnie drukowanymi literami: imię, nazwisko    
  i wiek autora pracy, nazwa, adres, telefon i e-mail placówki zgłaszającej pracę,  
  imię i nazwisko opiekuna 
- placówka zgłaszająca prace zobowiązana jest do dołączenia oddzielnie listy 
  zbiorczej dla każdej kategorii wiekowej 
- lista laureatów zostanie umieszczona na stronie internetowej organizatora 
- udział w konkursie jest wyrazem akceptacji niniejszego regulaminu 
- prace nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność  Organizatora 
- zgłoszenie do konkursu jest jednocześnie zgodą na publikację prac na stronie  
  internetowej, podczas wystawy pokonkursowej oraz w celach reklamowych 
- osoby dostarczające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez  
  Organizatora konkursu swoich danych osobowych 
- nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną 
- zwycięzcy konkursu zostaną dodatkowo powiadomieni poprzez e-mail o wygranej  
  oraz o sposobie odbioru nagród i wyróżnień 
KRYTERIA OCENY PRAC: 

- prace będą oceniane w kategoriach: 
  3-4 lat, 5-6 lat, 7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat, 16-18 lat 
- jury konkursowe oceni poziom artystyczny prac, pomysłowość, wartości   
  artystyczne, samodzielność i staranność wykonania 

 TERMIN  SKŁADANIA  PRAC  DO  27  PAŹDZIERNIKA  2017  ROKU 
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