
R E G U L A M I N  
 

GMINNEGO KONKURSU 

 

NA NAJŁADNIEJSZĄ OZDOBĘ WIELKANOCNĄ 
 

 

 
I.  ORGANIZATOR 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Domaniewicach  
 
 

II. CEL KONKURSU 
 

• podtrzymywanie tradycji wykonywania wytworów plastyki obrzędowej okresu 
Świąt Wielkanocnych, 

• pobudzanie aktywności twórczej i artystycznej oraz rozbudzanie zainteresowań 
plastyką obrzędową wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, 

• popularyzowanie i pogłębianie wiedzy na temat tradycji związanych ze 
Świętami Wielkanocnymi, 

• rozwijanie zdolności manualnych, 

• inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych. 
 

 
III. UCZESTNICY 
 
Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Domaniewice.  
Zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych kl. I - VIII 
wraz z oddziałami klas „0”, uczniów szkół ponadpodstawowych i dorosłych. 
 
 

IV. WARUNKI KONKURSU 
 

1. Przedmiotem konkursu jest ozdoba wielkanocna - przestrzenna lub płaska, 
wykonana dowolną techniką plastyczną, posiadająca jak najmniej elementów 
gotowych. 

2. Każda praca powinna mieć przymocowaną z tyłu pracy metryczkę zawierającą: 
imię i nazwisko autora pracy. 

3. Na konkurs należy zgłaszać prace nie prezentowane i nie nagradzane w innych 
konkursach. 

4. Nie dopuszcza się prac zbiorowych. 
5. Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę, która jest jego 

własnością i do której nie mają żadnych roszczeń osoby trzecie.  
6. Opiekun/Uczestnik zgłaszający prace zobowiązany jest dołączyć kartę 

zgłoszenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych i zgodą na 
rozpowszechnianie wizerunku wg wzoru- załącznik nr 1. 

 
 



V. TERMIN 
 

1. Prace należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury w Domaniewicach 
w terminie do dnia 6 kwietnia 2023 r. do godz. 16:00. 

2. Dostarczenie prac do Organizatora jest równoznaczne z akceptacją warunków 
konkursu. 
 
 

VI. OCENA PRAC 
 

1. Oceny prac dokona Komisja powołana przez Organizatora. 
2. Prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych: 

• Kategoria I – dzieci przedszkolne i uczniowie klas „0” 

• Kategoria II – uczniowie klas I-III 

• Kategoria III – uczniowie klas IV-VI 

• Kategoria IV – uczniowie szkół ponadpodstawowych i dorośli 
3. Spośród przekazanych prac na konkurs Komisja wyłoni laureatów konkursu. 
4. Ocenie podlegać będzie treść przekazu i wyraz artystyczny. 
5. W sytuacjach nieprzewidzianych w regulaminie, każdorazowo decyzję 

podejmuje Komisja. 
6. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

 
 
VII. NAGRODY 
 
Laureaci otrzymają nagrody i dyplomy. 
 
 
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Regulamin jest dostępny dla wszystkich uczestników konkursu i znajduje się na 
stronie www.gokdomaniewice.pl. 

2.  Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu, czyli 14 marca 2023 r. 
i obowiązuje do dnia  jego zakończenia. 

3. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do 
niniejszego Regulaminu. 

5.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wpisanie danych przez 
uczestników konkursu. 

6. Nagrodzone, wyróżnione i zakwalifikowane prace na wystawę pozostają do 
dyspozycji organizatora z możliwością odbioru po zakończonej wystawie. 
 

Zapraszamy do udziału w konkursie!      

 


