
Regulamin konkursu plastycznego pt. “Portret moich dziadków”

I. Organizatorzy:

Centrum Promocji Kultury i Turystyki w Lubyczy Królewskiej działające przy Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Lubyczy Królewskiej

II. Cele konkursu:

1. Ochrona i promowanie wśród dzieci tradycji kulturowych.

2. Promowanie osób utalentowanych w kierunkach plastycznych.

3. Wymiana doświadczeń z zakresu technik plastycznych pomiędzy uczestnikami konkursu jak i 
opiekunami artystycznymi.

III. Techniki plastyczne:

Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice

IV. Prace oceniane będą w kategoriach:

I – Dzieci w wieku 4-7 lat
II – Dzieci w wieku 8-13

V. Warunki udziału:

1. Prace należy dostarczyć do 17 stycznia 2019 roku.

2. Przy ocenie prac będzię brana pod uwagę samodzielność wykonania pracy.

3. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką i oryginalność.

VI. Sprawy organizacyjne:

1. Prace należy dostarczyć do Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubyczy Królewskiej, ul. Jana III 
Sobieskiego 6, w nieprzekraczalnym terminie do 17.01.2019 r. do godz. 15.00 wraz z kartą 
zgłoszeniową.

2. Prace dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę przy rozstrzygnięciu konkursu.



3. Wszystkie prace powinny być zaopatrzone widocznym opisem zawierającym następujące dane: imię 
i nazwisko autora, wiek wykonawcy, imię i nazwisko opiekuna pod kierunkiem, którego praca została 
wykonana. 

4. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora.

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 19.01.2019 r. podczas Dnia Seniora. Wtedy zostaną rozdane 
nagrody za pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach.

6. Prace plastyczne należy odebrać po konkursie w terminie do 26.01.2019 r.



Karta zgłoszenia do uczestnictwa w konkursie plastycznym 

pt. „Portret moich Dziadków”

Imię Nazwisko 

Wiek 

Szkoła

Nazwisko Imię opiekuna
Telefon kontaktowy
e-mail

                                                                                 ZGODA
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w Konkursie Plastycznym „Portret moich Dziadków” 
organizowanym przez Centrum Promocji Kultury i Turystyki działające przy Gminnej Bibliotece Publicznej w 
Lubyczy Królewskiej.

                                  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
Wyrażam zgodę  na  przetwarzanie   danych osobowych moje go dziecka zawartych w karcie  zgłoszeniowej
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz
ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000)

                   ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA                
Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek mojego syna/córki
………………………………………  zarejestrowany podczas realizacji  konkursu „Portret  moich Dziadków”
organizowanego  przez  Centrum Promocji  Kultury  i  Turystyki  i  Gminną  Bibliotekę  Publiczną,  w mediach:
Internecie, prasie.

                                             ..............................................................
                                                                                                                        Podpis rodzica/prawnego opiekuna

..............................................................
                    Miejscowość, data


