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REGULAMIN  KONKURSU PLASTYCZNEGO 

NA PROJEKT OKŁADKI ŚWIĄTECZNEGO WYDANIA GAZETY 

„PULS GMINY JABŁONNA” 

 

Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna, która będzie okładką 

świątecznego wydania gazety „Puls Gminy Jabłonna”.  

Tematem tegorocznej edycji jest: BOMBKA 

 

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

konkursem objął Wójt Gminy Jabłonna. 

2. Konkurs trwa od 9 listopada do 27 listopada 2020r.  

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

Jabłonna. 

4. Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej, która będzie okładką 

świątecznego wydania gazety „Puls Gminy Jabłonna”. Przewodnim tematem 

konkursu jest bombka. 

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 lub  

z niekompletnie wypełnioną kartą zgłoszenia nie będą zakwalifikowane do 

konkursu. 

9. Prace niezgodne z tematem i w innym formacie niż w regulaminie nie będą 

brane pod uwagę. 

10. Każdy z uczestników może przekazać tylko jedna pracę. 

11. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi na 

cele konkursu. 
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12. Prace na konkurs można zgłaszać w czterech kategoriach: 

 rodziny z dziećmi do 5 roku życia  

 dzieci w wieku 6-9 lat 

 dzieci w wieku 10-13 lat  

 młodzież w wieku 14-18 lat 

13. Prace powinny być wysłane pocztą do Centrum Kultury Gminy Jabłonna, 

Piotrków Drugi 10, 23-114 Piotrków  Drugi do dnia 27 listopada 2020 roku 

(liczy się data wpływu pracy, a nie jej wysłania).  

14. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 8 grudnia. Uczestnicy będą 

poinformowani o wynikach telefonicznie. Nagrody zostaną wysyłane do 

zwycięzców pocztą.  

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 rzeczową oraz jego 

praca będzie okładką świątecznego wydania gazety „Puls Gminy Jabłonna”. 

17. Ponadto komisja konkursowa przyzna nagrody rzeczowe w każdej  

z kategorii za I, II i III miejsce, odpowiednie do wieku uczestników. 

18. 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.  

19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu.  

 


