
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
 pn. „ JAN PAWEŁ II – PAPIEŻ NAS WSZYSTKICH” 

 
1. Organizatorzy:
 
Organizatorami konkursu są Gminne Centrum Kultury w Wohyniu oraz Gminna Biblioteka 
Publiczna w Wohyniu

2. Cele konkursu:

• Zachęcenie dzieci i młodzieży do pogłębiania wiedzy o życiu Jana Pawła II w związku  z 
  przypadającym w 2020 roku  stuleciem urodzin Karola Wojtyły oraz ustanowieniem bieżącego 
  roku – Rokiem Świętego Jana Pawła II.
• Rozbudzenie wyobraźni i kreatywności oraz umiejętności twórczych dzieci i młodzieży. 
• Promowanie młodych talentów plastycznych i artystycznych.
 
3. Przedmiot i zasady konkursu:
Adresatami konkursu są uczniowie szkół podstawowych mieszczących się na obszarze gminy 
Wohyń. 

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej o życiu Jana Pawła II. 
2. Prace mogą być wykonane  dowolną techniką plastyczną (wydzieranka, kolaż, malarstwo,
    rysunek, origami płaskie itp.) w formacie A3 lub A4. 
3. Prace powinny być wykonane wyłącznie przez jednego autora, bez pomocy osób trzecich (prace
    zbiorowe nie będą brane pod uwagę).
4. Jeden uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę.
5. Na odwrocie zgłaszanej pracy powinny zostać zapisane w sposób trwały i czytelny dane
    uczestnika, tj. imię i nazwisko, wiek oraz adres zamieszkania.
6. Do każdej pracy powinna zostać ponadto załączona metryczka uczestnika wg wzoru
    stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz formularz zawierający zgody
    udzielone przez rodzica lub opiekuna prawnego – stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego 
    regulaminu.
7. Prace powinny zostać dostarczone do Gminnego Centrum Kultury w Wohyniu przesyłką
    pocztową (adres: Gminne Centrum Kultury, ul. Plac 9 Września 1939 r. Nr 4,
    21-310 Wohyń) lub, jeżeli warunki pozwolą, osobiście w nieprzekraczalnym terminie do 
    15 maja     2020   roku.
8. Prace zniszczone, uniemożliwiające  identyfikację  uczestnika,  dostarczone po terminie oraz
    zgłoszone lub wykonane niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.
 
4  . K  ryteria oceny i wręczenie nagród:  

1. Prace zostaną ocenione w trzech kategoriach wiekowych:
    a. dzieci w wieku 6-10 lat, 
    b. dzieci w wieku 11-13 lat,
    c. dzieci w wieku 14-15 lat.
2. Powołana przez organizatora Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę:
    a. zgodność prac z tematyką konkursu,
    b. oryginalność pracy, 
    c. walory artystyczne. 
3. W każdej z kategorii wiekowej zostaną przyznane uczestnikom dyplomy oraz nagrody rzeczowe
    za zajęcie 1, 2 i 3 miejsca.
4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 



5. Dokładna data oraz godzina otwarcia wystawy, ogłoszenia wyników oraz wręczenia dyplomów  i
    nagród zostaną podane do informacji po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń do Konkursu. 
 
5. Postanowienia końcowe:

1. W przypadku nieobecności podczas wręczenia dyplomów i nagród – rodzic, opiekun prawny  
zostaną poinformowani o możliwości i warunkach odbioru dyplomu lub dyplomu i nagrody w 
siedzibie Organizatora. 
2. Zgłoszone prace będą mogły zostać odebrane przez autorów, ich rodziców/opiekunów prawnych 
najwcześniej w dniu następującym  po dniu zakończenia wystawy prac. W przypadku gdy praca nie
zostanie odebrana  w przeciągu 30 dni liczonych od dnia zamknięcia wystawy prac – będzie ona 
mogła zostać zarchiwizowana przez Organizatora. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.


