
Regulamin Konkursu Plastycznego 

 „Działalność Przygranicznego Centrum Kultury i Rekreacji w 

Dołhobyczowie oczami dzieci i młodzieży.” 

 
1. Organizator: 

Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji w Dołhobyczowie 

 

2. Cele konkursu: 

- promocja działalności PCKiR, 

- pozyskanie informacji o oczekiwaniach dzieci i młodzieży na temat działalności                                                         

 obecnej i przyszłej PCKiR , 

- zachęcenie dzieci i młodzieży do korzystania z oferowanych  przez  PCKiR form    pracy 

oraz spędzania czasu wolnego w naszej instytucji, 

- prezentacja twórczości plastycznej dzieci i młodzieży, 

- rozwój umiejętności plastycznych. 

 

3. Tematyka konkursu: 

 Tematem konkursu plastycznego są wspomnienia z chwil spędzonych w PCKiR  

 związane z różnorodną aktywnością i działalnością instytucji, a także z oczekiwaniami 

 dzieci i młodzieży na nowe formy działalności. 

 

4. Warunki uczestnictwa: 

- I kategoria wiek do 6 lat, 

- II kategoria wiek od 7 do 9 lat, 

- III kategoria wiek od 10 do 13 lat, 

 

- Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną. 

Praca ma być samodzielnie wykonana w technikach: rysunek, malarstwo lub grafika 

w technice płaskiej na papierze z wykluczeniem technik komputerowych. 

- Format pracy A4, prace o nieregularnych wymiarach nie będą oceniane. 

- Prosimy podać podtytuł pracy tzn. jaka forma działalności PCKiR prezentowana jest 

przez autora pracy.   

- Praca musi być opisana wg. karty zgłoszeniowej będącej załącznikiem do 

regulaminu, brak karty zgłoszeniowej jest równoznaczny z wykluczeniem z konkursu. 

 

5. Termin i miejsce składnia prac: 

            - Skan lub fotografię pracy należy przesłać na adres e-mail organizatora: 

 gokdolhobyczow@op.pl  wraz z załącznikami. 

- Prace należy przesyłać do dnia 07 lipca 2020r. do godz. 1500 . 

- Efektem konkursu będzie stworzona galeria prac na stronie internetowej 

Organizatora oraz na portalu społecznościowym Facebook. 

- Organizator zastrzega sobie prawo wyboru prac na wystawę. 

 

 

6. Ocena prac i nagrody: 

- Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora. 

- Za główne kryterium oceny przyjmuje się zgodność z tematem konkursu, jakość 

wykonania, twórcze i oryginale podejście do tematu konkursu, estetyka prac i poziom 

artystyczny. 



– Decyzje komisji są ostateczne. 

– Również internauci mogą wyłonić zwycięzcę konkursu „lakując” wybrane 

zdjęcie. Zwycięży to zdjęcie, które zdobędzie największą liczbę polubień. 

„Lajkować” można od momentu utworzenia galerii na facebook do dnia 14 lipca 

2020 r. do godz 15:00. 

- Organizator przewiduje przyznanie nagród rzeczowych i dyplomów, których odbiór 

odbędzie się w umówionym dniu. 

 

7. Informacje dodatkowe: 

 

- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. 

- Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac        konkursowych 

bez wypłacania honorariów autorskich. 

- Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora do celów organizacyjnych i 

promocyjnych konkursu. 

- Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

internetowej http://www.dolhobyczow.naszgok.pl. 

 

 

8. Załączniki: 

- Karta zgłoszenia, zgoda na wykorzystanie wizerunku. 

 

 

http://www.dolhobyczow.naszgok.pl/

