
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„PIERWSZE OZNAKI WIOSNY”

Organizatorem konkursu jest  Mieroszowskie Centrum Kultury w Mieroszowie,

ul. Żeromskiego 28, 58-350 Mieroszów, tel. 74 880 12 68

Cel Konkursu

1. Celem Konkursu jest rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.

2. Kształtowanie  wrażliwości  estetycznej  poprzez  popularyzowanie

różnorodnych form plastycznych.

3. Rozwijanie wyobraźni plastycznej oraz ćwiczenie sprawności manualnej.

4. Uwrażliwianie  na otaczającą przyrodę i zmieniające się pory roku.

5. Twórcza organizacja czasu wolnego.

6. Pobudzanie aktywności społecznej u dzieci i młodzieży.

Założenia organizacyjne

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży zamieszkałej w Gminie 

Mieroszów.

2. Tematem konkursu są „PIERWSZE OZNAKI WIOSNY”.

3. Przyjmowane i oceniane będą prace w trzech kategoriach:

• kategoria I – Przedszkolaki

• kategoria II – Uczniowie klas 1-4 (szkoła podstawowa)

• kategoria III – Uczniowie klas 5-8 (szkoła podstawowa)

4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu  jedną,  nigdzie nie publikowaną

wcześniej pracę.

5. Praca powinna być wykonana na brystolu lub kartce z  bloku technicznego,

o formacie min.  A3.

6. Wykonanie - technika dowolna np. rysunek węglem, rysunek kredkami, pastele

suche, pastele olejne, flamastry,  techniki malarskie, wyklejanki, collage itp.



Praca musi być na tyle trwała, by możliwe było jej przenoszenie 

7. Na  odwrocie  pracy  powinny  znaleźć  się  następujące  informacje:  imię,

nazwisko,   wiek,  numer telefonu do kontaktu, technika  wykonania  pracy

i klasa, nazwa szkoły  lub przedszkola. 

8. Do  pracy  należy  dołączyć  wydrukowane  oświadczenie  podpisane  przez

opiekuna.

9. Udział  w  konkursie  jest  jednocześnie  zgodą  na  publiczną  prezentację

zgłoszonej pracy.

Warunki konkursu

1. Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech kategoriach wiekowych:

• kategoria I – Przedszkolaki

• kategoria II – Uczniowie klas 1-4

• kategoria III – Uczniowie klas 5-8

2. Ostateczny termin zgłaszania prac upływa  10.03.2021 r.

3. Prace konkursowe należy dostarczyć do siedziby Mieroszowskiego Centrum

Kultury w Mieroszowie, ul. Żeromskiego 28, w godz. 8.00 – 14.00.

4. O wyłonieniu  zwycięzców decyduje  powołana  przez  Organizatora  Komisja

Konkursowa.

5. Komisja Konkursowa wybierze trzy najlepsze prace w każdej z kategorii.

6. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 

7. Wystawa  prac  i  ogłoszenie  wyników  konkursu  odbędzie  się  16.03.2021  r.

w Sali Wystawowej Mieroszowskiego Centrum Kultury o godz. 12.00.

8. O wynikach konkursu laureaci nagród poinformowani zostaną telefonicznie.


