
KONKURS PLASTYCZNY 

„ PLAKAT DLA MOJEJ MAMY” 

 

ORGANIZATOR: 

• Gminny Ośrodek Kultury w Siemieniu 

CELE KONKURSU:, 

• rozwijanie zdolności i umiejętności manualnych, 

• uwrażliwienie dzieci na piękno na nadchodzącej święto „Dzień Mamy”, 

• rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne, techniczne; 

UCZESTNICY:. 

Konkurs będzie rozstrzygany w czterech  kategoriach wiekowych: 

• wiek 3-6 lat  

• wiek 7-10 lat 

• wiek 11-15 lat 

• kategoria dla osób, które nie mieszczą się w kategorii wiekowej a bardzo chcą pokazać jak 

mocno kochają swoją mamę       

 

TEMATYKA KONKURSU: 

• Tematyka konkursu powinna  koncentrować się  wokół tematu „PLAKAT DLA MOJEJ MAMY” 

• Praca może przedstawiać grafikę, portret, wyjątkowy tekst, życzenia dla mamy, wykonany w 

sposób pomysłowy i kreatywny;  

CHARAKTERYSTYKA PRAC KONKURSOWYCH: 

• Prace powinny być wykonane samodzielnie i indywidualnie. 

• Format pracy A4 lub A3. 

• Dowolna technika płaska (kredki, farby, pastele, collage, wyklejanka i inne). 

• Prace trójwymiarowe, wypukłe nie będą brane pod uwagę w ocenie. 

• Jedna osoba może zgłosić maksymalnie 1 pracę . 

• Każda z prac powinna posiadać metryczkę, zawierającą:  

• imię i nazwisko autora pracy oraz jego wiek;  

• imię i nazwisko opiekuna/rodzica oraz  numer telefonu lub e-mail  

• wypełniona i dołączona zgoda rodzica/opiekuna prawnego –o ochronie danych osobowych 

oraz na wykorzystanie wizerunku dziecka do celów konkursowych  ( w załączeniu na końcu 

regulaminu) 
 

 OCENA PRAC: 

W ocenie prac komisja będzie brała pod uwagę: 

• zgodność z tematyką konkursu 

• oryginalność pomysłu 

• ciekawą technikę 



• estetykę wykonania pracy  

• samodzielność wykonanej pracy 

• prace zostaną ocenione przez komisję, powołaną przez organizatora konkursu. 

 
 

TERMIN:  

14  maja 2021 r  do 23 maja 2021  

8. Organizatorzy konkursu przewidują dla zwycięzców nagrody, dyplomy oraz upominki. Przewidziane są 

wyróżnienia oraz dodatkowe nagrody. 

9. Prace zostaną wyeksponowane w formie wystawy w plenerze lub Gminnym Ośrodku Kultury w 

Siemieniu. 

10.Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę. 

11.Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie  Facebooka Gminnego Ośrodka Kultury w Siemieniu 

oraz w szkołach na terenie gminy Siemień. 

8. Nagrody zwycięzcom zostaną wręczone po zakończonym konkursie w Gminnym Ośrodku Kultury w 

Siemieniu od dnia 26 maja.  

9. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę  na wykorzystanie swojego wizerunku. 

  

  

Zapraszamy do udziału w konkursie! 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego 

 dziecka*……………………………………………………………………………………...... w celu i w zakresie 

niezbędnym do udziału w konkursie organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Siemieniu 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), publ. Dz. Urz. 

UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie 

zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. 

* niewłaściwe skreślić 

…………………………………………... 

                                                                                      (data, podpis) 

 

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

W związku z uczestnictwem w konkursie wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku/wizerunku 

mojego dziecka* w (literą X zaznaczyć właściwe): 

□ audycjach telewizyjnych,  

□ audycjach radiowych,  

□ publikacjach na stronie internetowej,  

□ wydawnictwach i w materiałach promocyjnych  

zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 

r. poz. 880). Niniejsze oświadczenie jest ważne przez cały cykl kształcenia.  

* niewłaściwe skreślić 

…………………………………………... 

                                                                                            (data, podpis) 

 

 

 


