
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Mój Grzeczny Pies”

1.  Organizatorem  konkursu  jest  Gminne  Centrum  Kultury,  Promocji  i  Turystyki
w Szaflarach.

2.  Konkurs  przeznaczony  jest  dla  uczniów  szkół  podstawowych  z  Gminy  Szaflary,
z podziałem na dwie kategorie wiekowe: klasy I-III i klasy IV-VI.

3. Konkurs jest jednoetapowy.

4. W Konkursie może wziąć udział dowolna liczba uczniów z danej szkoły.

5. Cele Konkursu

• Promocja  gminy,  aktywnych  postaw  społecznych,  w  oparciu  o  poszanowanie
otoczenia,  z  akcentem  na  aktywny  styl  życia  i  dbałość  o  dobrostan  zwierząt
domowych.

• Rozwijanie  kreatywności,  uzdolnień  plastycznych,  wrażliwości  artystycznej  dzieci
i młodzieży.

• Wzbogacanie  warsztatu  plastycznego  i  rozwijanie  różnorodnych  form  i  technik
plastycznych.

• Promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie.

6. Zasady uczestnictwa:

• Zadaniem  uczestników  jest  stworzenie  prac  plastycznych  obrazujących  temat
konkursu,  tj.  przedstawiających  wizerunek  ulubionego  psa  oraz  siebie  podczas
codziennej zabawy.

• Technika  wykonania  prac  plastycznych  jest  dowolna,  np.:  malarstwo,  grafika,
rysunek, collage lub inne techniki na płaskim, trwałym podłożu (blok techniczny lub
tektura) o formacie nie mniejszym niż A-4 i nie większym niż A-3.

• Prace muszą być wykonane osobiście przez Uczestnika Konkursu. Każda praca
powinna  zostać  opisana  czytelnie  na  odwrocie  (imię  i  nazwisko  autora,  klasa,
szkoła, adres szkoły). Nie mogą to być prace, które wcześniej były gdziekolwiek
prezentowane, drukowane lub zgłaszane na inny konkurs.

• Każdy Uczestnik może zgłosić najwyżej jedną pracę plastyczną.

• Autorem pracy może być tylko jedna osoba.

• Prace  nie  związane  z  tematem  Konkursu  lub  przesłane  po  podanym  przez
Organizatora terminie nie będą oceniane.

• Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich
do nich na rzecz Organizatora. 

7. Ocena prac plastycznych odbędzie się w dwóch grupach wiekowych:

• klasy I-III,

• klasy IV-VI.
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8. Zwycięzców Konkursu wyłoni Komisja Konkursowa. Najlepsze prace w poszczególnych
kategoriach  zostaną  umieszczone  na  plakatach  promujących  grupowe  plenerowe
szkolenia  dla  psów  z  przewodnikami,  które  odbędą  się  w  niedzielę  9  października
w Szaflarach. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniom.

9. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 20 września.

10.  Wyniki  Konkursu  zostaną  zamieszczone  na  stronie  internetowej  Organizatora
www.gckpit.szaflary.pl oraz na fanpage’u portalu internetowego Facebook.

11.  Dane  osobowe  Uczestników  będą  wykorzystane  wyłącznie  w  celu  wyłonienia
zwycięzcy i przyznania nagrody.

12.  Organizator  Konkursu  zastrzega  sobie  prawo  do  opublikowania  imienia,  nazwiska
i informacji  o  laureacie  Konkursu  oraz  umieszczanie  tych  informacji  w  materiałach
Organizatora, tj. na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki
w Szaflarach oraz na funpage'u portalu internetowego Facebook.

13. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:

Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach,

ul. Zakopiańska 18,

34-424 Szaflary

z  dopiskiem  Konkurs  plastyczny  „Mój  Grzeczny  Pies”.  Termin  nadsyłania  prac  16
września (piątek).

14. Uczestnik Konkursu z chwilą nadesłania pracy akceptuje postanowienia niniejszego
Regulaminu.

15. Kontakt do Organizatora:

Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach

ul. Zakopiańska 18

34-424 Szaflary

tel. 18 26-123-37
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