
TEMAT KONKURSU 
 
Moi Dziadkowie – Super Bohaterowie – kształtowanie i zacieśnianie więzi rodzinnych i kultywowanie 

tradycji związanych z obchodzeniem Dnia Babci i Dnia Dziadka. 
 

 
REGULAMIN KONKURSU 
 
Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka – Centrum Kultury, Dominów ul. Rynek 1. 

2. Celem konkursu jest: 

• Kształtowanie, podtrzymywanie i zacieśnianie więzi rodzinnych. 

• Wychowanie dzieci do poszanowania osób starszych. 

• Pobudzenie inwencji twórczej w zakresie przedstawienia osób bliskich dzieciom. 

• Rozwijanie wyobraźni oraz wrażliwości estetycznej wśród dzieci i młodzieży. 

• Popularyzacja twórczości dzieci z terenu gminy Głusk. 

3.           Tematyka konkursu: 

         Uczestnicy konkursu wykonają pracę plastyczną przedstawiającą Babcię i/lub Dziadka w oczach 

dzieci. 

 
Warunki konkursu 
 

1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku szkolnym z terenu gminy Głusk, wykonujący 

samodzielnie pracę konkursową. Kategorie wiekowe, w których będą oceniane prace: 

• Kategoria wiekowa 6-9 lat 

• Kategoria wiekowa 10-15 lat 

 
2. Każdy uczestnik może dostarczyć maksymalnie jedną pracę narysowaną ołówkiem, kredkami lub 

namalowaną inną techniką. 
 

3. Dopuszczalny maksymalny format pracy to A3. 
              
4. Do pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą dane: imię i nazwisko autora, miejscowość,  nr 

telefonu kontaktowego oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku dzieci 

wypełniona przez rodzica/opiekuna prawnego). Metryczka powinna być wykonana na oddzielnej kartce 

dołączonej do pracy konkursowej. 

5. Pracę należy dostarczyć na własny koszt do 21.01.2022 r. do Biblioteki – Centrum Kultury w  

Dominowie, ul. Rynek 1, II p. , świetlicy w Kazimierzówce lub Głuszczyźnie. 

6. Rozstrzygnięcie konkursu  nastąpi w dniu 24.01.2022 r. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej 

Organizatora. Laureaci zostaną dodatkowo powiadomieni o wynikach telefonicznie. 

7. Laureaci konkursu otrzymają nagrody  ufundowane przez Organizatora. 

8. Prace zgłoszone na konkurs wezmą udział w wystawie pokonkursowej w BCK  w Dominowie a ich 

zdjęcia zostaną opublikowane na stronie www.kultura.glusk.pl oraz na fb Organizatora. 

 
9. Prace konkursowe będzie można odbierać od 21.02.2022r. do 28.02.2022r. Za prace nie odebrane po tym 

terminie Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności. 
 

 

 
Ocena i nagrody 

 
1.  Prace oceniać będzie trzyosobowa Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 

http://www.kultura.glusk.pl/


 
2.  Zostaną nagrodzone trzy prace. Czy po 3 prace w każdej kategorii .  Komisja dopuszcza przyznanie 

wyróżnień. 
 
3.  Prace będą oceniane według następujących kryteriów: 

• ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu, 

• opracowanie ogólne, 

• wkład pracy, 

• estetyka pracy, 

• walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka). 

 

4. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie. 

5. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu oraz  wyrażeniem zgody 

na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji konkursu. 

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego i bezterminowego wykorzystywania fotografii 

prac w materiałach promocyjnych Biblioteki – Centrum Kultury. 


