
Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym  

dla dzieci 

 

“Kolorowy świat  pszczół” 
 

Organizator konkursu:  

                          Gminny Dom Kultury w Wiadernie, 

                                                             Wiaderno 87 

                        97-200 Tomaszów Mazowiecki 

                                   Tel. 44 710 03 57 

Osoby odpowiedzialne za organizację: 

• Dyrektor Monika Saktura 

• Menedżer kultury Maria Robak 

  

2. Cele konkursu: 

• Rozwijanie aktywności twórczej  

• Pobudzanie wyobraźni i pomysłowości wśród dzieci 

• Rozwijanie wrażliwości estetycznej  

• Nawiązywanie współpracy z GDK 

  

3. Adresaci konkursu:  

Konkurs adresowany jest do trzech grup wiekowych: 

• przedszkole 

• klasy 1-3 

• klasy 4-6 

4. Zadania uczestników konkursu: 

• Przygotowanie samodzielnej pracy plastycznej pt. „Kolorowy świat pszczół” 

• Dowolna płaska technika plastyczna 

• Format nie większy niż A3  



 

5. Informacje szczegółowe dotyczące prac: 

• Prace należy dostarczyć do placówki lub przesłać na adres: 

Gminny Dom Kultury w Wiadernie 

Wiaderno 87, 97-200 Tomaszów Mazowiecki 

z dopiskiem:  KONKURS PLASTYCZNY 

• Do pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Prace bez 

zgody nie będą poddawane ocenie. Wzór zgody jest dołączony do regulaminu 

konkursu. 

• Termin złożenia prac: 11 czerwca 2021r. 

• Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 18 czerwca 2021r. na profilu fb GDK. 

• Uroczyste wręczenie nagród konkursu odbędzie się 26 czerwca 2021 r. podczas 

imprezy inaugurującej działalność GDK. 

• W przypadku nieodebrania nagród przez zwycięzców w podanym terminie, 

przechodzą one na własność Organizatora. 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie przez laureatów konkursu 

informacji o zwycięstwie, spowodowanej przyczynami niezależnymi od Organizatora. 

• Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną. 

• Prace zostaną wyeksponowane na terenie placówki Organizatora w dniu ogłoszenia 

wyników. 

• Każda praca powinna być zaopatrzona w czytelną metryczkę zawierającą: 

• imię i nazwisko autora pracy, 

• kategorię wiekowa, 

• numer telefonu rodzica 

• Ilość prac jednego dziecka: max 1. 

• Kryteria oceniania prac: 

• Samodzielność dziecka przy wykonywaniu pracy plastycznej, 

• Zgodność pracy z tematem, 

• Oryginalność, kreatywność, walory estetyczne. 

  

6. Informacje pozostałe: 

• Organizatorzy konkursu przewidują: 

• Dyplomy i nagrody rzeczowe przewidziane są za trzy główne miejsca i wyróżnienie                 

w  trzech kategoriach wiekowych 

• Dyplom uczestnictwa dla każdego dziecka biorącego udział w konkursie 

• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji prac 

• Prace nie będą zwracane, przechodzą na własność Organizatora. 

• Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne ze szczegółowym zapoznaniem się 

z regulaminem konkursu i zaakceptowaniem jego warunków. 

 


