
Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pt.
„Zaplakatuj nudę”

Założenia ogólne:

Organizatorem konkursu jest Żarski Dom Kultury, ul. Wrocławska 7, tel.  68 374 24 13, e-mail:
sekretariat@dkzary.pl , 68-200 Żary. 

Cele konkursu: 
– promocja zdrowych i bezpiecznych nawyków wśród dzieci i młodzieży
– promocja twórczości dzieci i młodzieży szkolnej, zamieszkujących teren gminy Żary
– pobudzanie kreatywności adresatów konkursu, doskonalenie ich zdolności manualnych oraz

zmysłu estetycznego
– zachęcenie dzieci i młodzieży do samodzielnego poszukiwania ciekawych, wartościowych

i rozwijających aktywności wakacyjnych

Adresaci konkursu:

Konkurs kierujemy do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, znajdujących się
na terenie gminy Żary. 

Zadanie konkursowe:
Zadaniem  uczestnika  będzie  własnoręczne  wykonanie  plakatu  promującego  wybraną  formę
aktywnego, zdrowego i bezpiecznego spędzania czasu w okresie wakacji. Uczestnik może posłużyć
się dowolnymi technikami plastycznymi. 

Warunki uczestnictwa:

1. Uczestnik musi być  uczniem szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej,  mieszczącej
się na terenie gminy Żary o statusie miejskim.

2. Zadaniem  uczestnika  jest  samodzielne wykonanie  plakatu  promującego  aktywności
wakacyjne, które są zdrowe i bezpieczne. 

3. Uczestnik  ma  obowiązek  dostarczyć  plakat  do  organizatora,  nie  przekraczając
wyznaczonych terminów. Prace napływające po jego upływie nie będą brane pod uwagę. 

4. Praca  konkursowa  powinna  być  opatrzona  załączoną  do  regulaminu  kartą  zgłoszenia,
zawierającą następujące informacje:
- imię i nazwisko uczestnika
- wiek
- klasa
- imię i nazwisko opiekuna prawnego uczestnika
- nr telefonu oraz/lub adres e-mail ww. opiekuna

5. Rozmiary plakatu nie mogą przekraczać 100cm x 70cm.
6. Prace można dostarczać do sekretariatu Żarskiego Domu Kultury (ul. Wrocławska 7, II

piętro) od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 do 5 sierpnia 2022r.

Ocena prac konkursowych:

1. Nadesłane plakaty zostaną ocenione przez powołane w tym celu jury. Ocenie podlegać będą
przede wszystkim:
- staranność i estetyczność wykonania 
-  pomysłowość w podejściu  do tematu konkursu (zachęcamy do twórczego i  świeżego

mailto:sekretariat@dkzary.pl


ujęcia zadanej tematyki!)

Zadaniem jury będzie również zakwalifikowanie prac do wystawy pokonkursowej.

Jury może przyznać nagrody w następujących kategoriach wiekowych: 
– uczniowie klas I-IV
– uczniowie klas V-VIII
– uczniowie szkół ponadpodstawowych

Zobowiązania Organizatora:

Organizator  zobowiązuje  się  do  poinformowania  uczestników  o  zdobyciu  nagrody,
wyróżnienia bądź o zakwalifikowaniu się na wystawę pokonkursową, zarówno za pośrednictwem
dostępnych mediów społecznościowych (Facebook, Instagram), strony internetowej www.dkzary.pl
oraz na podany nr telefonu lub adres e-mail opiekuna. 

Obowiązujące terminy: 

– ostateczny termin nadsyłania prac: 5 sierpnia 2022 
– ogłoszenie wyników: 12 sierpnia 2022 

http://www.dkzary.pl/


Karta zgłoszenia 

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pt.
„Zaplakatuj nudę”

Prosimy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami!

Dane uczestnika:

Imię i nazwisko:

Wiek:

Klasa:

Dane opiekuna:

Imię i nazwisko:

nr telefonu:

adres e-mail:

Oświadczenie

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu konkursu i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

Data i podpis opiekuna

Klauzula RODO
Administratorem  Państwa  danych  osobowych  jest  Żarski  Dom  Kultury  z  siedzibą  przy  ul.  Wrocławskiej  7.
Udostępnione nam dane osobowe wykorzystamy jedynie w celu organizacji niniejszego konkursu.

Data i podpis opiekuna


