
                                    REGULAMIN   

GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

                           „Świat za 100 lat” 

 
 

 
Konkurs adresowany do dzieci i młodzieży z terenu gminy Puchaczów 
 - wiek uczestników od 4 do 15 lat 
 

organizator: 
 

Gminny Ośrodek Kultury w Puchaczowie  
 
kategorie: 

 plastyczna 

 

cele konkursu: 

 rozbudzanie wyobraźni dzieci i młodzieży  

 pobudzenie wrażliwości na otaczające piękno 

 ożywienie aktywności twórczej oraz zachęta do plastycznej wypowiedzi przy zastosowaniu 
wszystkich możliwych środków wyrazu. Technika prac dowolna bez elementów sypkich, 
nie pastele . 

 
zasady uczestnictwa: 
 
kategoria plastyczna 
 

 Temat konkursu plastycznego : Świat za 100 lat 

 liczba i rozmiar prac: 1 praca jednego autora o wymiarach nie większych niż A3 (29x42cm)  

 opis prac na odwrocie: imię, nazwisko, wiek, adres autora, adres placówki i nazwisko 
instruktora w przypadku zgłoszenia prac przez instytucję (dom kultury, szkoła, klub itp.) 

 miejsce składania prac osobiście lub drogą pocztową: 
 
 GMINNY OŚRODEK KULTURY W PUCHACZOWIE 
 UL. RYNEK 3 
 21-013 PUCHACZÓW   
 
z załączoną kartą zgłoszenia, organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne 
zaginięcie lub uszkodzenie przesyłek   
 
 

ocena prac: 

 Komisja konkursowa powołana przez organizatora  zdecyduje o: zakwalifikowaniu prac do 
konkursu, zakwalifikowaniu prac na wystawę  i przyznaniu nagród  

 Komisja dokona oceny prac w czterech grupach wiekowych:  



 dzieci przedszkolnych, 

  szkół podstawowych kl. 1-3, 4-6 oraz 7-8  
Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne. 

 
terminarz: 
 

 nadsyłanie prac  (decyduje data stempla pocztowego): do  10 grudnia 2021 r.  

 imienna lista laureatów konkursu będzie dostępna na stronie internetowej Gminnego 
Ośrodka Kultury w Puchaczowie  www.puchaczowgok.pl oraz na naszym Facebooku :  
dn. 15.12.2021r. 

 Najlepsze prace konkursowe zostaną opublikowane 
w naszej internetowej galerii na Facebooku GOK-u 

 
 
 
 
 
 
Postanowieni końcowe 
1. Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.  
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo opublikowania  zdjęć oraz informacji z przebiegu 
konkursu w mediach (Internet, prasa, prezentacje multimedialne) oraz w publikacjach  
i w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechnienia.  
3. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne  
z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestników oraz opiekunów 
zgodnie z przepisami ustawy  
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
 (Dz. U z 2015 r. poz. 2135 z późn zm.)  
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób 
trzecich przez uczestników konkursu.  
5. Organizator zastrzega sobie prawo do organizacji przesłuchań konkursowych na żywo (jeśli 
sytuacja epidemiczna pozwoli); do skrócenia, przedłużenia, przerwania lub odwołania 
konkursu bez podania przyczyny.  
6. Ewentualne wątpliwości powstałe przy stosowaniu niniejszego regulaminu rozstrzyga 
Organizator konkursu.  
7. Przystąpienie do konkursu oznacza wyrażenie zgody bez zastrzeżeń na warunki niniejszego 
Regulaminu.  
8. Nagrodzone  prace przechodzą na własność organizatora.  
Informacje o konkursie i jego wynikach dostępne będą na stronie: www.puchaczowgok.pl                             
i www.facebook.com/GOK-Puchaczow 
 
 
 

Koordynatorzy konkursu : Beata Sagan, Milena Brudkowska 
                                                                        tel. 81 757 53 45 wew. 22 lub 25  

 

 

http://www.puchaczowgok.pl/

