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KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI 
 

"Świat kwiatami malowany" 
 
 
Cele konkursu: 
 
- pobudzanie inwencji twórczej, wyobraźni,  fantazji i plastycznej ekspresji 
dzieci 
- promocja wśród dzieci pozytywnych zachowań związanych z  przyrodą i 
środowiskiem naturalnym 
- promocja dziedzictwa przyrodniczego obszaru LGD „Brama Mazurskiej 
Krainy” 
 
 
Regulamin konkursu: 
 

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
„Brama Mazurskiej Krainy” 

2. Konkurs skierowany jest do dzieci w dwóch kategoriach wiekowych 
zamieszkałych na terenie LGD „Brama Mazurskiej Krainy”: 

- I grupa: uczniowie klas I-III szkoły podstawowej 
- II grupa: uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej 
3. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy w dowolnej technice 

plastycznej  w formacie : A4 , A3 lub A2 
4. Jedno dziecko może zgłosić  maksymalnie wykonanie 1 pracy. 
5. Prace wykonywane będą na terenie „Garncarskiej Wioski”, 

„Niezapominajki”  i „Rajskiego Ogrodu” w Kamionce w dniu 6 maja w 
godz. od 13.00 do 15.00 

6. Laureaci konkursu (trzy najlepsze prace w każdej kategorii) otrzymają 
nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy i 
upominki. 

7. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej 
LGD „Brama Mazurskiej Krainy” oraz w miesięczniku „Garncarska 
Wioska”. 
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8. Kryteria oceny: 
-  zgodność z tematyką konkursu ( 1- 5 pkt.) 
-  walory estetyczne pracy (1- 5 pkt) 
- pomysłowość autora pracy (1-  5 pkt.) 

9. Prawny opiekun dziecka – uczestnika konkursu wyraża  zgodę na 
przetwarzanie przez organizatorów  danych osobowych uczestnika 
konkursu, tj. umieszczenie imiennych wyników na stronie 
internetowej organizatora i w miesięczniku „Garncarska Wioska”,  
zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922) oraz  do celów związanych z 
organizacją i przeprowadzeniem konkursu. Prawny opiekun dziecka – 
uczestnika konkursu wyraża zgodę  na  eksponowanie i publikowanie 
wykonanej w ramach konkursu  pracy oraz na nieodpłatną publikację 
wizerunku dziecka zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r., tekst jednolity z 2016 r.  

10. Zgłoszenie dziecka do konkursu jest jednocześnie akceptacją 
niniejszego regulaminu. 

11. Zgłoszenie (skan/zdjęcie) należy nadesłać do dnia 28 kwietnia 2017 r. na adres: 

a.just@lgdbmk.pl 

 

Organizatorzy Konkursu 

Załączniki: 

1. Zgłoszenie uczestnictwa 
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 Zgłoszenie 

Imię i nazwisko dziecka: 

Kategoria wiekowa: 

Tytuł pracy konkursowej: 

Wyrażam zgodę na udział dziecka:                                                                               

w  konkursie plastycznym „Świat kwiatami malowany” organizowanym przez 

Stowarzyszenie LGD „Brama Mazurskiej Krainy”. 

Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z treścią Regulaminu konkursu i w 
pełni go akceptuję. Oświadczam, że praca zgłoszona do konkursu jest 
wyłącznie autorstwa dziecka i wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie 
autorskich praw majątkowych na zasadach wyłączności na rzecz 
Stowarzyszenia LGD „Brama Mazurskiej Krainy” na czas nieograniczony i 
obejmujący prawo do wielokrotnego wydania, rozpowszechniania, 
powielania, przetwarzania oraz wykorzystywania wyżej wymienionej pracy 
w każdej formie z użyciem wszelkich środków technicznych, w szczególności 
drukiem w mediach, lokalnej prasie, na stronach organizatorów. Wyrażam 
zgodę   na nieodpłatną publikację wizerunku dziecka zgodnie z ustawą o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r., tekst 
jednolity z 2016 r.  

 

……………………… 

Miejscowość, data      

 

   ………………………………..                                       …………………………... 

  czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego                        czytelny podpis autora pracy                                                                      

 


