
 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„Gmina Raniżów - Nasza Mała Ojczyzna” 

  

I. Organizator konkursu: 

Organizatorem Konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Raniżowie. 

II. Cel konkursu: 

Celem Konkursu jest: 

1) promocja Gminy Raniżów oraz promocja miejscowości, w których mieszkają dzieci; 

2) kształtowanie więzi społeczno – obywatelskich u młodych mieszkańców Gminy Raniżów; 

3) doskonalenie u dzieci naturalnych potrzeb rejestracji obrazów za pomocą dowolnych technik 

plastycznych; 

4) kształcenie wrażliwości na piękno; 

5) kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej. 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie 

Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i klasy „0” oraz uczniów szkoły 

podstawowej klasy :I-III  z terenu Gminy Raniżów. 

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej 

1) prace dostarczone na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej nie 

publikowanymi i nie przedstawianymi w innych konkursach; 

2) prace należy wykonać na papierze typu brystol w formacie A-3 i A-4 dowolną techniką 

plastyczną; 

3) prace powinny być oznaczone na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora - uczestnika 

Konkursu; 

4) do pracy konkursowej należy dołączyć formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik do 

niniejszego Regulaminu; 

5) pracę konkursową wraz z załącznikiem należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka, Kultury, 

Sportu i Rekreacji w Raniżowie do dnia 4 listopada 2019 roku. 



 

 

 

V. Ocena prac konkursowych 

1) prace zostaną ocenione  w dniu 5 listopada 2019 roku przez Komisję Konkursową 

powołaną przez Organizatora; 

2) komisja dokona wyboru najlepszego projektu przy zachowaniu anonimowości zgłoszonych 

prac. Prace oceniane będą pod względem estetycznym, funkcjonalnym, użytkowym oraz przy 

uwzględnieniu takich elementów jak: wywoływanie pozytywnych skojarzeń, łatwość 

rozpoznania i zapamiętania. 

VI. Rozstrzygnięcie konkursu 

1) Komisja Konkursowa przyzna nagrody w dwóch kategoriach wiekowych tj.: 

- dzieci w wieku przedszkolnym  i klasy „0” 

- klasy I-III szkoła podstawowa, 

2) nagrody rzeczowe zostaną wręczone zwycięzcom w dniu 6 listopada 2019 roku; 

VII. Postanowienia końcowe 

1) Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z: 

- przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu i oświadczeniem, że zgłoszone na Konkurs 

prace zostały wykonane osobiście i nie naruszają praw osób trzecich 

- wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie przesłanych prac. 

2) Dane osobowe przekazane Organizatorom będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) 

w celu przeprowadzenia konkursu, doręczenia nagrody oraz publikacji w materiałach 

Organizatorów, a także w Internecie w kontekście informacji o konkursie i jego Laureacie. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia przyznanie 

ewentualnej nagrody. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich 

poprawiania oraz żądania usunięcia. Administratorem danych osobowych jest Organizator 

Konkursu. 

  

 

 

 

 


