
Regulamin konkursu plastycznego  

„11 LISTOPADA - ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI” 
 

I. Organizator konkursu 

Organizatorem konkursu jest Gmina Głogówek. 

 

II. Cel i przedmiot konkursu  

• rozbudzanie postaw patriotycznych poprzez rozwijanie wyobraźni plastycznej; 

• podtrzymywanie tradycji narodowych; 

• pielęgnowanie polskości i patriotyzmu; 

• rozwijanie wrażliwości plastycznej i artystycznej; 

• prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dziecięcej i młodzieżowej; 

• poszukiwanie nowych środków wyrazu, poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik 

plastycznych. 

 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie 

Konkurs skierowany jest do dzieci z przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych z terenu 

Gminy Głogówek. Zgłoszone prace będą rozpatrywane w trzech kategoriach wiekowych:  

I: przedszkole 

II: klasy I-III szkoły podstawowej,  

III: klasy IV-VIII szkoły podstawowej. 

Tematem prac konkursowych jest 11 LISTOPADA- ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI. 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:  

• Dostarczenie przez uczestnika jednej pracy własnej, wykonanej w dowolnej technice 

plastycznej: kredki, ołówek, plakatówki, akwarele, pastele, kolaż, wyklejanki, (nie będą 

przyjmowane prace wykonane z materiałów sypkich i spożywczych). 

• W projekcie muszą wystąpić elementy o tematyce patriotycznej, nawiązujące  

do Narodowego Święta Niepodległości. 

• Maksymalny dopuszczalny format pracy to A3.  

•Każda praca powinna być indywidualnie wykonana i opisana poprzez dołączenie  

do niej informacji zawierającej: imię, nazwisko, wiek i nazwa przedszkola/szkoły 

uczestnika oraz załączonej zgody rodzica (załącznik do regulaminu). 

 

IV. Miejsce i termin składania prac konkursowych 

Prace należy składać do 29 października 2021 r. do godz. 14:00 w Urzędzie Miejskim 

w Głogówku - Referat Promocji i Rozwoju - pokój nr 3 (parter). 



V. Sposób oceny prac i nagrody oraz rozstrzygnięcie konkursu 

1. Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Głogówka wyłoni zwycięzcę z każdej  

kategorii wiekowej.  

2. Zwycięzcy konkursu poszczególnych kategorii otrzymają nagrodę niespodziankę.  

3. Prace konkursowe nie spełniające wymagań o których mowa w regulaminie konkursu 

nie będą podlegały ocenie komisji konkursowej.  

4. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.  

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukowania prac w celach 

popularyzatorskich. 

6.  O rozstrzygnięciu i wynikach konkursu zwycięzcy zostaną poinformowani poprzez 

placówkę oświatową do której uczęszczają oraz w mediach społecznościowych  

na profilu Gminy Głogówek pod adresem: www.facebook.com/GminaGlogowek. 

7. Wystawa pokonkursowa prac będzie prezentowana w Urzędzie Miejskim w Głogówku. 

 

VI. Prawa autorskie:  

1. Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatorów. Pozostałe prace nie będą 

zwracane.  

2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody do reprodukowania prac  

w celach popularyzatorskich.  

3. Udział w uroczystości rozstrzygnięcia konkursu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody  

na publikację zdjęć z tego wydarzenia na stronie internetowej i profilu Gminy Głogówek  

na portalu społecznościowym.  

Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych 

osobowych uczestnika w celach związanych z konkursem (zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych, zwane dalej: „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119, s.1). 


