
Konkurs plastyczny
na projekt kartki wielkanocnej

Regulamin
UCZESTNICY KONKURSU: ● Dzieci i młodzież w wieku od 5 do 15 lat.

CELE: ● Rozwijanie kreatywności młodych uczestników
sceny plastycznej powiatu i gminy Sulęcin.

● Stworzenie możliwości prezentacji prac młodych
twórców.

TERMIN
NADSYŁANIA PRAC:

MIEJSCE
NADSYŁANIA PRAC:

20 marca 2023 r.

Sulęciński Ośrodek Kultury,
ul. Moniuszki 1, 69-200 Sulęcin

PRACA KONKURSOWA: ● Projekt wielkanocnej kartki świątecznej.
● Tematyka pracy - Święta Wielkanocne.
● Ilość prac na jednego uczestnika: 1
● Format pracy: A4 (prace w formacie większym lub

mniejszym nie podlegają ocenie)
● Technika: rysunek, malunek, collage lub inna forma

płaska (prace przestrzenne nie podlegają ocenie)
● Praca na odwrocie powinna mieć naklejoną kartę

zgłoszenia (załącznik nr. 1)
● Praca musi być wykonana samodzielnie, bez

pomocy osób trzecich.

ZGŁOSZENIA: ● Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać w
nieprzekraczalnym terminie do 20 marca 2023 r.

● Zgłoszenie powinno zawierać:
○ pracę konkursową wraz z naklejoną na

odwrocie i wypełnioną kartą zgłoszeniową.
○ wypełnioną zgodę na wykorzystanie

wizerunku.
● Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie pocztą

tradycyjną lub osobiście w biurze Sulęcińskiego
Ośrodka Kultury.



RADA ARTYSTYCZNA: ● Skład Rady Artystycznej ustala Organizator.
● Oceny i decyzje Rady Artystycznej są ostateczne.

KRYTERIA OCENY: ● Ocena poszczególnych prezentacji będzie
dokonywana w skali punktowej od 1 do 10.

● Ocenie podlegać będzie:
○ Zgodność pracy z ogłoszonym tematem.
○ Estetyka wykonanej pracy.
○ Oryginalność i pomysłowość.
○ Walory artystyczne (kompozycja, gama

kolorystyczna, technika wykonania itp.)
○ Stopień umiejętności technicznych.

● Rada Artystyczna przyznaje wyróżnienia ex aequo
autorom trzech najlepszych prac.

● Wyróżnienia przyznawane są bez podziału na
kategorie wiekowe.

● Obrady Rady Artystycznej są tajne.

NAGRODY: WYRÓŻNIENI:
● WYSTAWA POKONKURSOWA
● DYPLOM
● PUBLIKACJA PROJEKTU W

FORMIE KARTKI ŚWIĄTECZNEJ

UCZESTNICY:
● WYSTAWA

POKONKURSOWA

POSTANOWIENIA
KOŃCOWE:

● Regulamin konkursu, karta zgłoszenia, zgoda na
wykorzystanie wizerunku - dostępne są na stronie
internetowej: soksulecin.pl  w zakładce NASZE
DZIAŁANIA - KONKURSY

● Zapytania dotyczące konfrontacji prosimy kierować na
adres: artsoksulecin@gmail.com

● Dodatkowych informacji udziela Jacek Sikora pod
numerem telefonu: +48 95 755 24 77

● Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
prawdziwość informacji podanych w zgłoszeniach.

DANE ADRESOWE: Sulęciński Ośrodek Kultury
ul. Moniuszki 1
69-200 Sulęcin

ZAŁĄCZNIKI: 1. Dokumenty zgłoszeniowe:
1.1. Karta zgłoszeniowa
1.2. Zgoda na wykorzystanie wizerunku


