
REGULAMIN 

I Gminnego Konkursu Plastycznego „Laurka dla Mamy i Taty”

1. ORGANIZATOR:
Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie, adres: Wola Żyrakowska 73 A, 39-204 Żyraków

2. CELE KONKURSU:

• promocja Dnia Matki i Dnia Ojca
• wykonanie laurki dla mamy lub taty
• doskonalenie umiejętności projektowania i wykonywania różnych form 

użytkowych na potrzeby własne i innych, 
• rozwijanie zdolności plastycznych,
• prezentacja i popularyzacja twórczości wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym

3. UCZESTNICY PRZEGLĄDU:

Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy Żyraków, w tym dla dzieci w wieku 
przedszkolnym i dzieci szkół podstawowych,

Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

• kat. I - przedszkola 5-6 latki, oddziały przedszkolne 5 - 6 latki, 

• kat. II - klasy I – III, 

• kat. III - klasy IV – VI, 

• kat. IV - klasy VII – VIII, 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA:
•  kartki muszą być wykonane osobiście przez uczestników Konkursu, 

• jeden uczestnik może zgłosić na konkurs 2 laurki, 

• laurka powinna być wykonana w technice plastycznej papierowej w dowolnym 
kształcie np.: tradycyjnej kartki, koszyczka z kwiatami, koszuli, itp.

• technika dowolna np.: naklejana, kredki, mazaki, farby: plakatowe, akwarele, 
akrylowe, bibuła, fillc itp., 

• zdjęcie  laurki  oraz  zdjęcie  podpisanej  zgody  na  przetwarzanie  danych
osobowych  ROODO  należy  przesyłać  na  adres  mailowy  CKiP,
promocja@ckip-zyrakow.org. do 24.05.20200r.

mailto:promocja@ckip-zyrakow.org


• w treści maila należy wpisać: imię i nazwisko autora pracy, klasę, kategorię, nazwę
szkoły i tel. kontaktowy, 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

• kartki bez pełnych danych osobowych nie będą brały udziału w Konkursie, 

• kartki oceniać będzie Komisja konkursowa powołana przez Organizatora,  

• wyniki  Konkursu  oraz  zdjęcia  prac  zostaną  opublikowane  na  stronie
internetowej www.ckip-zyrakow.org, 

• wręczenie laureatom nagród i dyplomów odbędzie się w dogodnym terminie

• regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu,

• Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  nieodpłatnego  wykorzystania  wszystkich
nadesłanych kartek w publikacjach związanych z Konkursem oraz w innych celach
promocyjno-reklamowych, 

• przystąpienie uczestnika do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu 

• Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  niniejszego  Regulaminu  w  celu
rozstrzygnięcia Konkursu, 

Już czekamy na Wasze oryginalne pomysły i  laurki! 


