
REGULAMIN  KONKURSU PLASTYCZNEGO  

NA PROJEKT OKŁADKI ŚWIĄTECZNEGO WYDANIA GAZETY  

„PULS GMINY JABŁONNA” 

 

 

Tematem konkursu jest praca plastyczna, która będzie okładką świątecznego wydania gazety 

„Puls Gminy Jabłonna” 

 

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury Gminy Jabłonna. Patronat nad konkursem 

objął Wójt Gminy Jabłonna. 

2. Konkurs trwa od 8 listopada do 29 listopada 2019r. 

3. Adresatami konkursu są rodziny z dziećmi, dzieci i młodzież z terenu Gminy Jabłonna. 

4. Tematem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, która będzie okładką świątecznego 

wydania gazety „Puls Gminy Jabłonna”. 

5. Format pracy: praca plastyczna, A4 lub A3, w pionie, płaska. 

6. Techniki wykonania pracy i materiał: dowolne.  

7. Każda praca powinna zawierać (doczepioną, dołączoną) wypełnioną kartę zgłoszenia 

stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu. 

8. Prace niepodpisane, anonimowe, bez złożonej karty zgłoszenia nie będą zakwalifikowane do 

konkursu. 

9. Każdy z uczestników może przekazać tylko jedna pracę. 

10. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi na cele konkursu. 

11. Prace na konkurs można zgłaszać w czterech kategoriach: 

- rodziny z dziećmi do 5 roku życia 

- dzieci w wieku 6-9 

- dzieci w wieku 10-13 

- młodzież w wieku 14-18 

12. Prace powinny być dostarczone do Centrum Kultury Gminy Jabłonna, Piotrków Drugi 10, 

23-114 Piotrków  Drugi w godzinach otwarcia instytucji do dnia 29 listopada 2019 roku. 

13. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 8 grudnia 2019 roku podczas Kiermaszu Świątecznego 

w Centrum Kultury Gminy Jabłonna. Tego dnia odbędzie się też wystawa wszystkich prac 

konkursowych. Osoby biorące udział w konkursie zobowiązane są do stawienia się tego 

dnia osobiście lub wyznaczenia reprezentanta celem otrzymania wyników konkursu. 

14. Osoby nagrodzone, a nieobecne nie będą miały możliwości odbioru nagrody w późniejszym 

terminie.  

15. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora. 

16. Spośród wszystkich prac komisja konkursowa wybierze jedną pracę, która zdobędzie 

GRAND PRIX. Zwycięzca otrzyma nagrodę oraz jego praca będzie okładką świątecznego 

wydania gazety „Puls Gminy Jabłonna” 

Ponadto komisja konkursowa przyzna nagrody w każdej z kategorii : 

I miejsce - (nagrody w postaci bonów dla zwycięzcy do wybranego przez organizatora 

miejsca: Icemania, Mania Skakania, Rollmania) 

II i III miejsce, wyróżnienia – nagrody książkowe 

17. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji zdjęć dostarczonych na 

konkurs prac w prasie, katalogu, Internecie oraz innych publikacjach, a także w celach 

wydawniczych prawo dokonywania zmian i modyfikacji projektów.  

18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu.  


