
Regulamin konkursu plastycznego 

„ŚWIĄTECZNE ANIOŁY” 

 

1. Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury w Żabnie. 

2. Patronat honorowy nad konkursem objął Burmistrz Żabna – Stanisław Kusior. 

3. Celami konkursu są:  

 kultywowanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia 

 rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej 

 promocja talentów plastycznych. 

4. Konkurs jest adresowany do dzieci z terenu gminy Żabno. 

5. Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: 

 przedszkola i kl. „0”  

 szkoły podstawowe – kl. I - III 

 szkoły podstawowe – kl. IV – VII 

6. Każdy uczestnik może doręczyć na konkurs jedną, samodzielnie wykonaną pracę.  

Nie przyjmuje się prac zbiorowych. 

7. Technika wykonania pracy i rodzaj użytych materiałów są dowolne. Na konkurs zgłaszać można prace: 

- płaskie (format - maksymalnie A3) lub 

- przestrzenne (o dowolnej wysokości).  

Prace przestrzenne muszą być wykończone z każdej strony. Mogą posiadać uchwyt do zawieszenia.  

W tym przypadku muszą jednak posiadać wymiary umożliwiające zawieszenie ich na choince.   

8. Prace na konkurs należy zgłaszać poprzez placówki oświatowe z terenu gminy Żabno. Prace należy dostarczyć do 

Gminnego Centrum Kultury w Żabnie, ul. Jagiełły 16 do dnia 20 grudnia 2017 r. do godz. 15.00. Każda praca 

musi zawierać: imię i nazwisko, wiek autora oraz klasę, nazwę szkoły i numer telefonu.  

9. Ilość prac zgłoszonych z danej placówki jest ograniczona: każda szkoła i przedszkole może doręczyć na konkurs 

maksymalnie 10 prac. 

10. Prace konkursowe oceni komisja powołana przez organizatora. 

11. Kryteria oceny:  

 pomysłowość  

 estetyka wykonania  

 samodzielność 

 ogólne wrażenie artystyczne. 

12. O terminie rozstrzygnięcia konkursu i wręczeniu nagród poinformowane zostaną instytucje, które zgłosiły prace 

do konkursu. Informacja zostanie też podana na stronie internetowej Organizatora po 1 stycznia 2018 r. 

13. Wszystkie prace zostaną wystawione w Galerii Gminnego Centrum Kultury w Żabnie. Po zakończeniu wystawy – 

prace należy odebrać. 

14. Uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, zaś laureaci także nagrody rzeczowe.  

15. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie GCK oraz na stronie internetowej www.ck.zabno.pl 

 

16. KLAUZULA DOTYCZĄCA WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH: 

a) Rodzice/opiekunowie prawni uczestników udzielają zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku swojego dziecka, 
utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z ich udziałem w konkursie. 

b) Rodzice/opiekunowie prawni uczestników wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych swojego dziecka 
zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.Nr.133 pozycja 883) przez Gminne Centrum Kultury w Żabnie 
na potrzeby organizacji konkursu oraz zgodnie z celami statutowymi Organizatora (w tym na umieszczenie ich na 
stronie internetowej GCK w Żabnie). 
 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Centrum Kultury w Żabnie ul. Jagiełły 16, 33-240 Żabno, 

 tel. (14) 645- 66-79 w. 27 oraz na stronie internetowej www.ck.zabno.pl 

http://www.ck.zabno.pl/

