
 

 

 

Regulamin Konkursu plastycznego „Bajkowe święta” 

 - Konkurs z zakresu dziedziny kultury i sztuki. 

 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE KONKURSU 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.  

2. Organizatorem Konkursu jest Ząbkowicki Ośrodek Kultury w Ząbkowicach Śląskich, ul. Rynek 24, 57-200 

Ząbkowice Śląskie.  

3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: www.e-zok.pl  oraz na stronie 

Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich: www.zabkowiceslaskie.pl  

4. Tematem Konkursu plastycznego są „Bajkowe święta”. Przedmiotem Konkursu będzie wykonanie 

indywidualnej pracy plastycznej o tematyce świątecznej przedstawiającej ulubione postacie z bajek. 

Prace powinny byd wykonane w następujących technikach plastycznych: pastele, farby plakatowe, 

pisaki, grafika, wydzieranki, w formacie A3. 

§2 

ZASADY KONKURSU 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem przedszkoli oraz szkół podstawowych  Gminy 

Ząbkowice Śląskie, w następujących kategoriach:  

 Przedszkola 

 Szkoły Podstawowe  klasy I-III 

 Szkoły Podstawowe  klasy IV-VI 

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. 

3. Prace nadesłane na Konkurs muszą byd pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi. 

4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie przez rodzica lub opiekuna Formularzu 

Zgłoszenia (stanowiącego załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu) wraz z Oświadczeniem 

rodzica/opiekuna  (stanowiącego załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu). Formularz Zgłoszenia oraz 

Oświadczenie rodzica/opiekuna  dostępne są na stronie internetowej Organizatora: www.e-zok.pl oraz 

stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich: www.zabkowiceslaskie.pl .  

5. Formularze Zgłoszeniowe oraz Oświadczenia rodzica/opiekuna wraz z pracami konkursowymi należy 

dostarczyd  osobiście do dnia 10 grudnia 2015r. do godziny 14.00 do Ząbkowickiego Ośrodka Kultury 

(Rynek 24, Ząbkowice Śląskie). 
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6. Na odwrocie składanych prac konkursowych muszą byd podane dane uczestnika konkursu: imię i 

nazwisko, wiek (klasa), adres, telefon kontaktowy do rodzica lub opiekuna. 

 

7. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na podanie, przetwarzanie i publikowanie w mediach oraz innych 

miejscach, w których będą prezentowane  swoich danych osobowych przez Organizatora oraz Urząd 

Miejski w Ząbkowicach Śląskich na potrzeby przeprowadzenia Konkursu. 

§3 

CELE KONKURSU 

1. Kultywowanie i podtrzymanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia. 

2. Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości dzieci oraz wspieranie twórczości dziecięcej. 

3. Kształtowanie umiejętności stosowania i łączenia różnorodnych technik plastycznych. 

 

§4 
 

KRYTERIA I ZASADY OCENY 

1. Oceny dokona 3-osobowa Komisja Konkursowa, powołana przez Dyrektora Ząbkowickiego 

Ośrodka Kultury.  

2. Ocenie podlegad będą: dobór i wykorzystanie materiałów, walory artystyczne dzieła – 

estetyka wykonania, kolorystyka oraz wkład pracy . W każdej kategorii Komisja Konkursowa 

może przyznad od 0 do 10 punktów. Cena ostateczna jest wyliczoną średnią arytmetyczną 

ocen punktowych poszczególnych Członków Komisji. W przypadku równej ilości punktów 

decyduje głos Przewodniczącego Komisji, a w przypadku jego nieobecności głos Z-cy 

Przewodniczącego. 

3. Każdy członek Komisji Konkursowej będzie dokonywał oceny poszczególnych prac 

plastycznych na Karcie Oceny stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 

 

§5 

NAGRODY  

1. W Konkursie z zakresu kultury i sztuki p.n.: „Bajkowe święta” zostaną przyznane nagrody rzeczowe dla 

laureatów Konkursu.  

 

 



 

 

2. Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe o wartości do 100 zł oraz wyróżnienia o wartości do 

50 zł w następujących kategoriach: 

 Przedszkola – 3 główne nagrody oraz 2 wyróżnienia 

 Szkoły Podstawowe klasy I-III – 3 główne nagrody oraz 2 wyróżnienia 

 Szkoły Podstawowe klasy IV-VI – 3 główne nagrody oraz 2 wyróżnienia 

3. Informacje o laureatach Konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej  Organizatora:  www.e-

zok.pl oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich: www.zabkowiceslaskie.pl  

 

§6 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY 

1. Oceny złożonych prac plastycznych dokona Komisja, której decyzje będą ostateczne. 

2. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się 12 grudnia 2015 roku na Rynku w Ząbkowicach śląskich, 

podczas trwania Jarmarku Bożonarodzeniowego. 

3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone po zakooczeniu Konkursu oraz opublikowane na stronie 

internetowej Organizatora oraz Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich. 

4. Nagrody w Konkursie nie można wymienid na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator 

nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udziela gwarancji jej jakości. 

Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszad do jej producenta lub sprzedawcy. 

 

§7 

POSTANOWIENIA KOOCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania prac konkursowych w celu stworzenia wystawy 

w Ząbkowickim Ośrodku Kultury. 

2. Prace plastyczne przechodzą na własnośd Ząbkowickiego Ośrodka Kultury. 

3. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowieo niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na 

pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. 

4. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 

5. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora, a wszelkie 

decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

7. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.     
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 Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu  
plastycznego pn. „Bajkowe święta” 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

w Konkursie plastycznym pn.  „Bajkowe święta” 

 

Imię i nazwisko: 

……………………………………………………………………………………………………………  

Adres: 

………………………………………………………………………………………………………….  

Wiek autorów (klasa): 

……………………………………………………………………………………………………………  

Telefon kontaktowy: 

……………………………………………………………………………………………………………  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb Konkursu, 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 

z późn. zm.). 

 

 

Ząbkowice Śląskie, dnia…….. …      Podpis rodzica/opiekuna……………………… 

 

 

Potwierdzenie złożenia zgłoszenia: 

………………………………………………….  

( data, pieczęd wraz z podpisem przyjmującego) 

 

 

 

 



 

 

 

 

  Załącznik nr 2                                           

do Regulaminu Konkursu 

plastycznego pn. „Bajkowe święta”  

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA 

 

Oświadczam, iż: 

1) jestem rodzicem/opiekunem dziecka zgłoszonego do Konkursu  

                                                                                          

 

2) zapoznałem się z treścią Regulaminu Konkursu organizowanego przez Ząbkowicki Ośrodek Kultury 

 i wyrażam zgodę na jego/ jej udział w w/w Konkursie z postanowieniami Regulaminu, 

 

3) wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika  Konkursu przez 

Organizatora Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  

( Dz. U. 2014, poz. 1182 z późn. zm.) 

 

 

4) wyrażam zgodę na nieodpłatne i wielokrotne opublikowanie pracy konkursowej przez Organizatora 

Konkursu.  

 

 

…………………………………….. 

(data i czytelny podpis) 

 

 

 

 

 

 

 


