
REGULAMIN 
 

KONKURSU PLASTYCZNO- TECHNICZNEGO 

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

„ZRÓB Z NICZEGO COŚ ŁADNEGO” 
 

 

1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Książkach. 

2. Celem konkursu jest: 

- zachęcanie dzieci i młodzieży do  wykorzystywania surowców wtórnych 

w pracach plastycznych; 

- rozwój umiejętności artystycznych wśród dzieci i młodzieży; 

- popularyzowanie wiedzy plastycznej i wzbogacanie warsztatu 

plastycznego; 

- poszerzenie wiedzy  na temat potrzeby segregowania odpadów i 

oszczędzania surowców oraz zalet recyklingu. 
 

 

3. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat. 

W konkursie biorą udział dzieci i młodzież z terenu Gminy Książki. 

 

4. Zadaniem uczestników jest przygotowanie przestrzennej pracy 

plastyczno-technicznej z surowców wtórnych (np. butelki plastikowe, 

papier, kartony, nakrętki, butelki szklane, itp.). Format i technika 

wykonania prac jest dowolna. 

Prace powinny być wykonywane indywidualnie i samodzielnie.  

Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę. 

 

5. Prace konkursowe należy  złożyć osobiście w biurze Gminnego Ośrodka 

Kultury w Książkach do 14 sierpnia 2020r. 

6. Prace powinny zawierać informacje (metryczka przyczepiona do pracy 

konkursowej): 

- imię, nazwisko, kategorię konkursową; 

- nazwisko i telefon kontaktowy rodziców 

7. Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć kartę zgłoszenia, która jest 

dostępna w biurze Gminnego Ośrodka Kultury oraz na stronie 

internetowej Gminnego Ośrodka Kultury. 

 

8. Kryterium oceny będą: 

- pomysłowość, trafność i poprawność ukazania tematu pracy; 

- jakość i estetyka wykonania; 

- oryginalność zastosowanej techniki plastycznej. 

- samodzielność 

- wrażenie artystyczne 

- wykorzystanie surowców wtórnych  



9. Prace ocenione będą w dwóch  kategoriach konkursowych:  

- kategoria I – 7-10 lat  

- kategoria II – 11-16 lat 

 

10. Rozwiązanie konkursu  nastąpi 19 sierpnia 2020r. w Gminnym Ośrodku 

Kultury w  Książkach  przez powołane jury.  

11. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Gminnego 

Ośrodka Kultury. 

12. Najciekawsze prace (wyłonione przez powołane jury) zostaną nagrodzone, 

a wręczenie nagród i pamiątkowych dyplomów laureatom oraz wyróżnionym 

w konkursie nastąpi 21 sierpnia 2020r. w Gminnym Ośrodku Kultury w 

Książkach. 

13. Nagrodzone prace będzie można obejrzeć w Gminnym Ośrodku Kultury. 

14. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na 

zaprezentowanie prac w Gminnym Ośrodku Kultury oraz przetwarzanie 

danych osobowych autorów prac na potrzeby konkursu. 

15. Organizator zastrzega sobie prawo zachowania na własność prac 

konkursowych. 

16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

17. Wszelkich dodatkowych informacji udziela organizator konkursu  pod nr tel. 

566888139 

  Organizator konkursu: 

       Dyrektor 

Gminnego Ośrodka Kultury  

                                                                                                         w Książkach  

  

 


