
REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGODLA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 4-16 LAT, 

 

JAK WYGLĄDA KULTURA ?”

 

organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach,  

11-001 Dywity, ul. Olsztyńska 28, tel. 895120123 (www.gokdywity.eu) 

Cele konkursu: 

 Zainteresowanie dzieci i młodzieży różnymi formami spędzania wolnego czasu, 

zachęcenie do podzielenia sie własnymi zaineresowaniami z dziedziny kultury; 

 Rozwijanie kreatywności, wyobraźni, wrażliwości estetycznej i aktywności twórczej 

uczestników konkursu; 

 Wymiana doświadczeń i poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych. 

 Zachęcanie do poznawania kultury lokalnej i miejsc kultury w Gminie Dywity. 

 Wyłonienie pomysłu na projekt maskotki “Kultury”.  

 

Regulamin konkursu: 

1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież z Gminy Dywity  – z placówek 

przedszkolnych, szkół, świetlic wiejskich (prace zgłaszać można również indywidualnie). 

Prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych:  

a)  przedszkole od 4 lat i zerówka, b)  klasy 1-3, c) klasy 4-6, d) klasy 7-8 i gimnazjum. 

2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę plastyczną wykonaną samodzielnie, 

inspirowaną jego refleksją nad szeroko lub wąsko rozumianą kulturą.  

Może to być próba przedstawienia np. kultury lokalnej ( jakie znam miejsca kultury w naszej 

gminie jaką przybrałyby formę gdyby zamieniły się w postać, maszynę lub…), pop-kultury, 

kultury globalnej, ludowej, narodowej…  

Może to być odpowiedź na pytanie jakie przejawy kultury najbardziej mnie interesują? Jaką 

przyjmie formę muzyka, film, literatura, teatr, moda, design, sztuka? Lub, co mnie kręci np.  

rock, pop, japońskie anime… 

3. Uczestnicy przygotowują prace plastyczne w formacie od A4 do A3 + passe-partout . Technika 

wykonania jest dowolna (rysunek, malarstwo, kolaż, witraż, wydzieranka itp.). Zgłaszać można 

również prace przestrzenne, nieprzekraczające w/w wielkości ale trwałe, prace zniszczone nie 

wezmą udziału w konkursie.  



4. Prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie, zawierającą: tytuł, imię i nazwisko 

autora, wiek, klasę, nazwę placówki, do której uczęszcza uczestnik konkursu; imię, nazwisko 

oraz telefon kontaktowy opiekuna.  

5. Każda placówka wypełnia zbiorczą kartę zgłoszenia, na której wpisane są osoby biorące udział 

w konkursie oraz opiekunowie zaangażowani w realizację konkursu. 

6. Termin i miejsce dostarczania prac – do 17 maja 2019 r. do Gminnego Ośrodka Kultury 

w Dywitach, ul. Olsztyńska 28. 

7. Wyniki  konkursu zostaną ogłoszone 24 maja 2019 r. na stronie internetowej 

Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach  (www.gokdywity.eu). Prace oceniane będą 

przez niezależne Jury powołane przez organizatora. Zwycięzcy konkursu otrzymają 

nagrody rzeczowe. Autorzy prac wyróżnionych otrzymają dyplomy. Przewidziano 

nagrodę specjalną dla autora pracy, która zainspiruje projekt maskotki „Kultury” 

Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach. Nagrody zostaną wręczone 31maja 2019r. 

podczas „Pokazu Talentów” w Gminnym Ośrodku Kultury w Dywitach. 

8. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na  prezentowanie i reprodukowanie  pracy   

jakąkolwiek techniką i w dowolnym celu na potrzeby niniejszego konkursu. Organizatorom 

przysługuje prawo do wykonywania we własnym zakresie nieodpłatnych przeróbek i adaptacji 

utworu. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac 

konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich. Prace nadsyłane na konkurs stanowią 

własność organizatora i nie będą zwracane.  

9. Dane osobowe uczestników są przetwarzane zgodnie z klauzulą informacyjną dotyczącą 

ochrony danych osobowych, będą wykorzystywane w celu wyłonienia laureatów i przekazania 

im przyznanych nagród. Przez podanie danych osobowych uczestnik, jak i jego prawni 

opiekunowie wyrażają zgodę na ujawnienie tych danych podczas ogłoszenia wyników 

Konkursu, również w mediach lokalnych i na  stronach internetowych organizatora.  

10. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.  

Osoba odpowiedzialna za organizację: Joanna Kitkowska, tel. 530 745 054, 89 5120123. 

Załączniki: 

 Zbiorcza karta zgłoszenia. 

 Zgoda opiekuna prawnego dziecka biorącego udział w konkursie  

„ Jak wygląda kultura”. 


