
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

,,Poezja Marii Konopnickiej w ilustracjach dzieci” 

§ 1 

 Organizator konkursu  

Konkurs organizowany jest przez Centrum Bibliotek i Kultury Gminy Chełm.  

§ 2  

Cele konkursu  

Celem konkursu jest rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych, odczuwanie radości 

z tworzenia działania plastycznego 

 § 3  

Uczestnicy  

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – VIII szkół podstawowych  

z terenu Gminy Chełm. 

§ 4  

Prace konkursowe  

1. Wykonanie samodzielnie pracy plastycznej ilustrującej dowolnie wybrany wiersz Marii 

Konopnickiej.  

2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.  

3. Technika wykonania: malarstwo, wydzieranka, collage. 

4. Format pracy – A3. 

5. Prace konkursowe na odwrocie muszą zawierać informacje dotyczące uczestnika 

konkursu:  

✓ imię i nazwisko autora pracy,  

✓ klasę,  

✓ tytuł wiersza,  

✓ nazwę szkoły z adresem, nr telefonu i adresem e-mail,  



✓ imię i nazwisko opiekuna. 

6.Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 04.03.2022 r. do Centrum Bibliotek i Kultury 

Gminy Chełm w Okszowie ul. Chełmska 35, 22-105 Okszów.  

7. Wraz z pracą należy przekazać podpisany na każdej stronie formularz zgłoszeniowy z 

oświadczeniami RODO stanowiącymi załącznik do niniejszego regulaminu. 

§ 5 

Przebieg konkursu  

1.Prace będą oceniane w trzech grupach wiekowych: 

* klasy I-III szkoły podstawowej, 

* klasy IV-VI szkoły podstawowej, 

* klasy VII-VIII szkoły podstawowej, 

Nagrody przyznane zostaną za zajecie I, II, III miejsca - dopuszcza się możliwość 

przyznawania wyróżnień.  

2. Data ogłoszenia wyników konkursu może ulec zmianie.  

3. Prace konkursowe oceni komisja powołana przez organizatora. 

4. Decyzje Komisji Konkursowej, powołanej przez organizatora, są ostateczne. 

5. Komisja konkursowa przy ocenie prac weźmie pod uwagę:  

✓ zgodność z tematyką konkursu,  

✓ walory estetyczne pracy,  

✓ oryginalność,  

✓ samodzielność wykonania,  

✓ dobór technik plastycznych. 

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 11.03.2022 r. Wyniki zostaną opublikowane na 

stronie internetowej Centrum Bibliotek i Kultury Gminy Chełm. 

www.cbik.okszow@gminachelm.pl.  

7. Prace bez stosownych oświadczeń nie wezmą udziału w konkursie. 

 8. Spośród nadesłanych prac zostanie utworzona galeria, która zostanie opublikowana na 

stronie internetowej Centrum Bibliotek i Kultury Gminy Chełm. 



§ 6  

Uwagi końcowe  

1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje treść niniejszego regulaminu. 

 2. Prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatora  konkursu. 


