
               Regulamin
Gminnego Konkursu Plastycznego

                     pt.”Ja w innej kulturze”

I. Organizator:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Janikowie
ul. Przemysłowa 26
88-160 Janikowo

oraz

Międzynarodowe Centrum Promocji Dialogu, 
Współpracy Kulturalnej i Edukacji
im. Króla Abdullaha Bin Abdulaziz Al-Sauda
ul. 1-go maja 8
88-160 Janikowo

II. Tematyka pracy:

Tematem konkursu  jest  wykonanie  pracy  plastycznej  pt.  „Ja  w  innej  kulturze”,  polegającej  na

przedstawieniu siebie jako  mieszkańca innego kraju na świecie z charakterystycznymi elementami

wybranego regionu.

III. Technika i format prac:

Prace  plastyczne wykonane w dowolnej technice i dowolnym formacie.

IV. Cele konkursu:

- rozbudzenie zainteresowania kulturą różnych regionów świata,

- kształtowanie postaw tolerancji i szacunku wobec odmienności kulturowej, 

- rozwijanie kreatywności i wyobraźni plastycznej uczestników konkursu.

- zachęcanie dzieci do rozwijania swoich pasji i zainteresowań podróżniczych

- rozwijanie wrażliwości estetycznej

V. Uczestnicy konkursu:

1. Konkurs skierowany jest dla uczniów szkół podstawowych oraz dzieci w wieku przedszkolnym z
terenu miasta i gminy Janikowo.

2. Prace oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych:

- Dzieci w wieku 5-6 lat oraz klasy „0”
- Uczniowie  klas I-III
- Uczniowie klas IV-VI
- Uczniowie klas  VII-VIII



VI. Termin składania prac:

Termin nadsyłania prac na konkurs upływa w dniu 27.03.2020r.

Prace dostarczone po terminie nie wezmą udziału w konkursie.

VII. Zasady uczestnictwa:

1. W konkursie mogą brać udział jedynie prace, które nigdy wcześniej nie brały udziału w żadnym 

innym konkursie;

2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową;

3. Interpretacja tematu jest dowolna i zależy wyłącznie od inwencji twórczej osoby wykonującej 

pracę;

4.  Prace należy złożyć w siedzibie Centrum Promocji Dialogu w Janikowie przy ul. 1-go Maja 8 

5. Prace plastyczne należy podpisać na odwrocie,  dołączyć kartę zgłoszeniową, którą można 

pobrać ze strony internetowej    www.centrum.janikowo.eu   lub odebrać  osobiście w placówce   

Centrum.

VIII. Kryteria oceniania prac plastycznych:

 zgodność pracy z tematem;

 samodzielność 

  kreatywność,

 oryginalność w podejściu do tematu;

 walory artystyczne i estetyczne pracy,

IX. Komisja konkursowa: 

1.  Komisja konkursowa zostanie powołana przez Organizatora.

2. Decyzja Komisji Konkursowej  jest ostateczna.

X. Rozstrzygniecie konkursu:

1.  Wyniki  konkursu  zostaną  podane  do  publicznej  wiadomości  na  stronie  internetowej

Międzynarodowego  Centrum  Promocji  Dialogu,  Współpracy  Kulturalnej  i  Edukacji

www.centrum.janikowo.eu     oraz na profilu fb:  facebook.com/Centrum.Janikowo.

2. O terminie  i miejscu wręczenia nagród Organizator poinformuje laureatów drogą telefoniczną.

XI. Postanowienia końcowe:

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 marca 2020r.
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2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.

3.  Udział  w  konkursie  jest  równoznaczny  z  zapoznaniem  się  z  niniejszym  regulaminem  oraz

oznacza  zgodę  rodzica/opiekuna  prawnego   na  wykorzystanie  i  rozpowszechnianie  danych

osobowych  autorów  prac  do  celów  konkursu,  a  także  bezpłatne  publikowanie

prac w internecie oraz w prasie. 

4. Organizator  zastrzega sobie możliwość dowolnego wykorzystania prac, które po konkursie 

przechodzą na własność organizatora.



KARTA ZGŁOSZENIOWA

KONKURS PLASTYCZNY
   

                                        pt.”Ja w innej kulturze”

Imię i nazwisko autora pracy……………………………………………………………..

Wiek autora/klasa ………………………………………………………………………..

Nazwa szkoły (placówki)…………………………………………………………………

Telefon kontaktowy……………………………………………………………………….

Oświadczam,że praca konkursowa jest wykonana samodzielnie przez autora i nie była wcześniej publikowana
lub nagradzana.

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  przez  organizatora  Konkursu  w  celach
wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 no ochronie danych osobowych 
 /Dz.U. z 1997r.nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami/.

Poprzez  przekazanie   pracy  plastycznej  na  Konkurs,  nieodpłatnie  przenoszę  na  organizatora  prawo  do
wykorzystania ich w publikacjach oraz innych mediach, o których zdecyduje organizator. 

Oświadczam,iż w pełni akceptuję warunki regulaminu Konkursu Plastycznego „Ja w innej kulturze”.

……………………. ………………………………………...
Miejscowość/data Podpis rodzica/prawnego opiekuna 




