
REGULAMIN 

KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PALMĘ WIELKANOCNĄ 

 

 

Tematem konkursu jest wykonanie obiektu:  palmy wielkanocnej 

 

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury Gminy Jabłonna. 

2. Konkurs trwa od 18 marca do 8 kwietnia 2019 roku. 

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

4. Tematem konkursu jest wykonanie palmy wielkanocnej. 

5. Udział w konkursie można wziąć w jednej z dwóch kategorii: Małej lub Dużej. W każdej z nich 

brane pod uwagę będą dwie  podkategorie wiekowe: dzieci od 4 do 8 r.ż oraz młodzież od 9-15 

r.ż . W kategorii Dużej dodatkowo uwzględniona zostanie podkategoria grupowa. 

6. Format pracy:  

- Mały - obiekt/przedmiot (NIE rysunek) o wysokości  do 30 cm. 

- Duży - obiekt/przedmiot (NIE rysunek) o wysokości minimalnej 1, 5 m. 

7. Techniki wykonania pracy i materiał: dowolne.  

8. Kategoria grupowa odnosi się do grupy od 3 osób w wzwyż. Prace wykonane przez rodzeństwo 

dwuosobowe potraktowane są jako praca indywidualna. 

9. Każda praca powinna zawierać przymocowaną do niej karteczkę z czytelnym napisem: imię, 

nazwisko, klasa, szkoła (instytucja), telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna, zaś w przypadku 

prac grupowych – wymienione dane (wiek, imię i nazwisko) wszystkich osób tworzących. 

10. Prace powinny być wykonane indywidualnie, wyjątkiem jest forma pracy Duża, która może być 

wykonana grupowo, np. przez zespól klasowy, koleżeński itp. 

11. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu. 

12. Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę. Wyjątkiem jest wzięcie udziału w 

konkursie grupowym, wówczas można wykonać również pracę indywidualnie. 

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

14. Prace muszą być dostarczone do Centrum Kultury Gminy Jabłonna, Piotrków Drugi 10, 23-

114 Jabłonna w godzinach otwarcia instytucji do dnia 8 kwietnia 2019 roku. 

15. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 13 kwietnia 2019 roku podczas Kiermaszu Wielkanocnego w 

Centrum Kultury Gminy Jabłonna. Osoby biorące udział w konkursie zobowiązane są do 

stawienia się tego dnia osobiście lub wyznaczenia reprezentanta celem otrzymania wyników 

konkursu. 

16. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora. 

17. Kryteria jakie będą oceniane to: samodzielność wykonania, estetyka pracy, nawiązanie do 

tradycji, włożona w wykonanie praca. 

18. Komisja konkursowa spośród wszystkich wybierze jedną pracę, w każdej z kategorii Małej i 

Dużej dla każdej z grup wiekowych, która zdobędzie GRAND PRIX oraz jedną z kategorii 

grupowej. W sumie 5 najlepszych prac zostanie nagrodzonych. Spośród pozostałych prac, 

komisja konkursowa wybierze dowolną ich liczbę, które zdobędą wyróżnienia. 

19. Autor nagrodzonej pracy oraz autorzy prac wyróżnionych otrzymają dyplomy, nagrody 

i upominki. 

20. 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.  


