
Regulamin Powiatowego Konkursu Plastycznego 

 „Wielkanocny stroik z ‘’jajem” ” 

 

 

CELE 

 rozwijanie i popularyzowanie twórczości plastycznej dzieci, 

 doskonalenie zdolności manualnych, 

 kształtowanie wrażliwości dziecka i wyrażanie przeżyć estetycznych w celowych 

działaniach, 

 prezentowanie ciekawych technik plastycznych, 

  popularyzacja wśród młodszych mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego 

tradycji i zwyczajów Wielkanocnych 

 

UCZESTNICY 

 uczestnikami konkursu mogą być dzieci z przedszkoli i uczniowie klas I-III szkół 

podstawowych z terenu powiatu łódzkiego wschodniego 

  uczestnicy startują w kategorii indywidualnej z podziałem na grupy wiekowe: 

 

  0 – przedszkolaki oraz klasy ”0” 

*Jeśli dziecko nie uczęszcza do przedszkola prosimy o podanie w karcie 

miejscowości zamieszkania. 

  I – uczniowie klas I - II SP 

 II – uczniowie klasy III 

  każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę. 

 

TECHNIKA I FORMAT 

- własna wizja stroika, wykonana indywidualnie w dowolnej technice 

- forma przestrzenna ( nie mogą być to rysunki ani inne formy wykonane na kartkach 

papieru/tekturze) 

- w pracy musi zostać umieszczony motyw „jajka” oraz „baranka wielkanocnego” 

 

OPIS PRAC 

- każdy uczestnik powinien wypełnić metryczkę, która stanowi załącznik do niniejszego 

regulaminu i dołączyć ją w sposób trwały do pracy. 

- metryczka powinna zawierać następujące dane: 

1. Imię i nazwisko, 

2. Wiek, 



3. Adres szkoły/przedszkola, 

4. Telefon szkoły/przedszkola/nauczyciela lub opiekuna/uczestnika, 

5. Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna. 

- prace, do których metryczki nie będą przymocowane w sposób trwały nie są brane pod 

uwagę przy ocenie. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA I TERMIN SKŁADANIA PRAC 

- każde przedszkole i szkoła zgłasza dowolną ilość prac. 

-każdy rodzic zgłasza 1 prace przypadającą na dziecko  
- prace należy składać w terminie do 31.03.2023 r. w siedzibie  Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Koluszkach  

 

 

NAGRODY DLA UCZESTNIKÓW 

- nagrody będą przyznawane w dwóch kategoriach: przedszkola oraz szkoły podstawowe  

- autorzy prac ocenionych przez jury powołane przez organizatora otrzymają nagrody. 

- wyniki konkursu ogłoszone zostaną do 7.04.2023r. 

Informacja o laureatach zostanie przekazana telefonicznie do rodziców lub przedszkoli 

i szkół (i znajdzie się na stronie internetowej i Facebooku Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Koluszkach). 

Na wystawie będą wyeksponowane najlepsze prace. 

INFORMACJE DODATKOWE 

- prace grupowe nie będą oceniane. 

- prace, które dostarczono jako uszkodzone nie będą oceniane. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Organizator zastrzega sobie prawo pozostawienia najciekawszych prac. 

Prace prosimy odbierać w terminie do 28.04.2023 r. Prace nieodebrane w terminie 

przechodzą na własność Biblioteki. 

 

 

Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem warunków niniejszego 

regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika  dla potrzeb 

promocyjnych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. 

U. Nr 133 poz. 833 z późn. Zmianami). 

 

Miejska Biblioteka w Koluszkach oświadcza, że wszystkie dane osobowe będą 

wykorzystane jedynie w celach informacyjnych dotyczących konkursu. 

 

 Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 44 714 58 38. 

 

Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej Biblioteki i  Facebooku. 


