
                                                                                                                                  

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

 "Bohaterowie Baśni Andersena"  
 

 

Organizator: 
Wójt Gminy Wilków 

 

Miejsce konkursu: 
Dom Kultury w Wilkowie 

 

I. Cel konkursu 

 

1) rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci, 

2) rozwijanie umiejętności plastycznych, 

3) rozwijanie zainteresowań plastycznych i wyobraźni twórczej dzieci, 

4) wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik 

plastycznych, 

5) promowanie czytelnictwa wśród uczniów. 
 

II. Zasięg konkursu 

 

Konkurs obejmuje swoim zasięgiem teren Gminy Wilków. 

 

III. Warunki uczestnictwa 

 

Konkurs kierowany jest do uczniów klas I – VI szkół podstawowych. 

 
IV. Nagrody 

 
1. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach: 
1) uczniowie klas I- III, 

2) uczniowie klas IV – VI. 

2. Autorzy najlepszych prac w poszczególnych kategoriach otrzymają dyplomy oraz nagrody 

książkowe: 

- I   nagroda w kwocie od 40,00 zł. do 60,00 zł. 

- II  nagroda w kwocie od 30,00 zł. do 40,00 zł. 

- III nagroda w kwocie od 20,00 zł. do 30,00 zł. 

 
V. Prace Konkursowe 

 

1. Ocenie przez Komisję Konkursową podlegać będą głównie takie elementy, jak: 
1) trafność doboru tematu pracy, 

2) oryginalność, pomysłowość, 

3) estetyka wykonania pracy,  

4) walory artystyczne: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania. 
2. Do prac dostarczonych organizatorom powinna być dołączona karta zgłoszenia . 

 

VI. Przebieg Konkursu 

 

1. Konkurs zostaje ogłoszony z dniem 12 lutego 2015 r. 

http://www.sp17.katowice.pl/index.php/konkursy/20-artykuly-eweliny/953-konkurs-plastyczny-bohaterowie-naszych-bajek-2014
http://www.sp17.katowice.pl/index.php/konkursy/20-artykuly-eweliny/953-konkurs-plastyczny-bohaterowie-naszych-bajek-2014


2. Prace należy składać w Domu Kultury w Wilkowie do dnia 9 marca 2015 r. 

3. Prace ocenione zostaną przez Komisję Konkursową powołaną przez organizatora. 

4. Wystawa prac konkursowych eksponowana będzie w Domu Kultury w Wilkowie 
 

 
VII. Prawa uczestników i organizatorów 

 
1. Na czas trwania konkursu i wystawy zgłoszone prace pozostaną w dyspozycji organizatora. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku laureatów                           

i uczestników konkursu, a także fotografii ich prac do celów promocyjnych i reklamowych. 

3. Po zakończeniu wystawy autorzy prac w ciągu 30 dni powinni zgłosić się po odbiór prac. 

4. Po upływie terminu odbioru prac organizator nie odpowiada za prace. 

5. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego. 
 

 

 

 

 

 

 


