
 

 

Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci  i młodzieży 

„Portret mojej rodziny” 

§ 1 

Cele Konkursu 

 

1. Celem konkursu jest: 

 - umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowania swoich możliwości twórczych 

- rozwój wrażliwości plastycznej i estetycznej, 

- promowanie wartości Rodziny, zwrócenie uwagi na jakość relacji w Rodzinie i 

 pokazanie ich znaczenia dla dziecka i rodziców 

- odwołanie się do idei bliskości więzów rodzinnych zwrócenie uwagi na Rodzinę, jako 

najważniejsze, najbliższe środowisko rozwoju dziecka 

- budowanie trwałej więzi emocjonalnej z Rodziną. 

  
§ 2 

Organizator Konkursu 

1.Organizatorem Konkursu Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej, 

ul. Fabryczna 1 

§ 3 

Założenia organizacyjne 

 1. Konkurs  jest adresowany do dzieci i młodzieży oraz dorosłych i  zostanie przeprowadzony w 
następujących kategoriach wiekowych: 

• przedszkole 

• szkoła podstawowa- KLASY I-III   

• szkoła podstawowa -KLASY IV-VI 

• szkoła podstawowa – KLASY VII-VIII 

• uczniowie szkół ponadpodstawowych do 18 r.ż. 

      2. Tematem przewodnim konkursu jest RODZINA 



 

 

● Prace mogą być wykonane w dowolnej technice malarskiej (czyli farby akwarelowe, plakatowe, 

akrylowe) lub technice rysunku (ołówkiem, stalówką i tuszem, pastelami suchymi lub olejnymi, 

kredkami ) albo w  technice mieszanej oraz kolaż. 

⚫ Prace nie zgodne z regulaminem i dostarczone po terminie nie będą oceniane. 

⚫  Prace wyklejane kaszą lub makaronem nie będą oceniane. 

⚫ Rozmiar prac plastycznych powinien być formatu A-3. Każdy z uczestników może przekazać 

jedną pracę konkursową. 

⚫ Pracę konkursową prosimy podpisać na odwrocie (imieniem i nazwiskiem), dołączyć wypełnioną 

kartę zgłoszenia do konkursu i dołączoną podpisaną klauzulą informacyjną . 

            Uczestnicy zgłaszają swoje prace w biurze CKPiT. 

⚫  Zgłoszenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich. 

⚫ Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu 

swoich danych osobowych 

⚫ Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. 

§ 4 

Ocena prac konkursowych 

1.Prace należy składać w terminie do dnia 11 maja 2022 r w siedzibie Centrum  Kultury Promocji i 

Turystyki w Poniatowej, ul. Fabryczna 1 

      2. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora. 

3. Jury pod uwagę weźmie: 

• oryginalny pomysł i indywidualny charakter pracy 

• estetykę wykonania pracy 

• ogólny wyraz artystyczny 

• zgodność pracy z założeniami konkursu 

• stopień trudności i technikę wykonania 

4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

5. Prace przechodzą na własność organizatora. 

§ 5 

Ogłoszenie wyników Konkursu 

1.Finał konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 13.05.2022 r. 



 

 

2.Lista nagrodzonych zostanie opublikowana na stronie internetowej. 

§ 6 

Nagrody 

1. Organizator przyzna nagrody w każdej kategorii wiekowej oraz wyróżnienia. 

          Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród. 


