
 

Regulamin konkursu plastycznego 

„11 listopada - Święto Niepodległości” 
 

 

1. Postanowienia ogólne:  

Organizatorem konkursu jest Zespół Placówek Kultury oraz Gmina Żmigród.  

 

2. Cel konkursu:  

- pobudzanie i rozwijanie wyobraźni plastycznej dzieci,  

- prezentacja i popularyzacja twórczości, 

- odkrywanie talentów, 

- kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci. 

 

3. Zasady uczestnictwa w konkursie:  

 Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy, będącej interpretacją hasła konkursowego         

„11 listopada - Święto Niepodległości” 

 konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach: klasy I-III oraz IV – VIII 

 w konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas z terenu Gminy Żmigród, 

 prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi na zajęciach w szkole, 

 technika wykonania: dowolna, odręczna, 

 materiały: dowolne,  

 rozmiar: A4 lub większy, mogą być również prace przestrzenne, 

 prace plastyczne można składać osobiście w Gminnym Centrum Informacji w Żmigrodzie 

bądź za pośrednictwem poczty na adres:  

Gminne Centrum Informacji w Żmigrodzie ul. Wrocławska 12, 55-140 Żmigród 

 prace powinny zawierać na odwrocie: imię i nazwisko, klasę, telefon kontaktowy, 

 termin składania prac do 5.11.201 9 r. do godz. 15.00 (liczy się data wpłynięcia pracy).                      

Prace zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę, 

 rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 11.11.2019 r., 

 prace przechodzą na własność organizatora, po konkursie w dniu 11.11.2019 r., 

 zorganizowana zostanie wystawa pokonkursowa w Zespole Placówek Kultury w Żmigrodzie.  

 

4. Ocena prac konkursowych 

Oceny prac dokonają uczestnicy obchodów Rocznicy Odzyskania Przez Polskę Niepodległości, które 

odbędą się 11.11.2019 r.  w Żmigrodzkim Ośrodku Kultury.  Osoby z największą liczbą głosów w 

danych kategoriach wiekowych zostaną nagrodzone  (I, II i III miejsce) - nagrody rzeczowe nie 

podlegają wymianie. 

W przypadku dużego zainteresowania konkursem zostanie powołania komisja, która dokona weryfikacji 

i wybierze prace.  które następnie zostaną zaprezentowane i poddane głosowaniu w dniu 11.11.2019 r. 

przez uczestników imprezy. 

 

 

Na podstawie  z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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 (DZ.U.UE. nr 119.1) (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych - dalej RODO) informuję, że: Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest  Zespół Placówek 

Kultury w Żmigrodzie z siedzibą ul. Wrocławska 12, 55-140 Żmigród. Z Administratorem można się skontaktować 

telefonicznie: tel: 71 385 31 34, fax: 71 385 27 45, za pomocą poczty e-mail: info@zpk-zmigrod.eu lub listownie na 

powyższy adres. 

mailto:info@zpk-zmigrod.eu

