
 

Regulamin konkursu plastycznego  

pt. ”Moja Gmina w przyszłości” 

1. Temat: 

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie i przedłożenie pracy konkursowej 

w formie plastycznej, przedstawiającej wyobrażenie gminy Baranów 

w przyszłości. Prace powinny ukazywać wizję gminy za 50 lat widzianą oczami 

młodego pokolenia. 

2. Cele konkursu: 

• Rozbudzenie zainteresowań gminą Baranów. 

• Budowanie tożsamości i świadomości regionalnej. 

• Pobudzanie kreatywności, kształtowanie wyobraźni i wrażliwości 

estetycznej dzieci i młodzieży w dziedzinie przyszłości gminy. 

• Umożliwienie prezentacji własnej twórczości i konfrontacji z twórczością 

innych uczestników. 

3. Uczestnicy konkursu: 

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży od 5 do 15 lat oraz do dzieci 

i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z terenu gminy Baranów. 

4. Organizator konkursu: 

Gminne Centrum Kultury w Baranowie. 

5. Porządek konkursu: 

• Termin składania prac do dnia 10.06.2019r. 

• Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się dnia 15.06.2019 r. 

podczas Festynu Rodzinnego. 

• Prace prosimy dostarczyć do Gminnego Centrum Kultury ul. Rynek 14 

w Baranowie. 

6. Format i technika prac: 

Praca plastyczna powinna być związana tematycznie z Gminą Baranów. Format 

pracy nie większy niż A3, technika plastyczna –rysunkowa, tj. farby plakatowe, 

akwarele. 



7. Warunki uczestnictwa: 

• Każda osoba może złożyć jedną pracę, 

• Prace niezgodne z regulaminem nie będą brały udziału w konkursie, 

• Każdą prace należy opatrzyć wypełnioną i podpisana kartą uczestnika 

konkursu i umieścić na odwrocie pracy, 

• Prace niepodpisane, niekompletne i nieczytelne nie będą akceptowane, 

• Dostarczenie pracy na konkurs oznacza, że rodzic lub opiekun prawny 

wyraża zgodę na udział w konkursie dziecka i zapoznał się z regulaminem 

konkursu oraz akceptuje jego warunki, 

• Uczestnik konkursu (opiekun prawny) wyraża zgodę na wykorzystanie 

przez Organizatora konkursu dostarczonych prac w dowolnym czasie 

i formie dla celów promocyjnych Organizatora 

8. Rozstrzygnięcie konkursu i kryteria oceny: 

• Ocena dostarczonych prac dokonywana będzie  przez Komisję powołaną 

przez Organizatora 

• Komisja kierować się będzie następującymi kryteriami przy wyłanianiu 

laureatów: 

 

- merytoryczne - zgodność pracy z tematem konkursu, stworzenie pracy 

inspirowanej gminą Baranów w przyszłości; 

- artystyczne – tj. oryginalne ujęcie tematu, pomysłowość, estetykę 

pracy, walory plastyczne( kolorystyka i kompozycja), ogólne wrażenie 

artystyczne; 

- samodzielność wykonania pracy, wkład pracy oraz staranność 

wykonania. 

 

9. Nagrody i wyróżnienia: 

• Najlepsza praca otrzyma nagrodę Wójta Gminy Baranów. 

• Ponadto Komisja przyzna nagrody za I, II, III miejsce oraz wyróżnienia. 

• Wytypowani przez Komisję laureaci otrzymają dyplom oraz nagrodę 

rzeczową. 

• Prace zostaną wyeksponowane na wystawie podczas Festynu Rodzinnego. 

• Laureaci konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na 

osoby trzecie. 

• Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani 

na ich równowartość pieniężną. 

• Organizator ma prawo do zmiany ilości przyznawanych nagród. Komisja 

ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do 

nie przyznania nagród. 

 



10. Prawa Organizatora oraz autorskie: 

• Dostarczone prace stają się własnością Organizatora konkursu tj. 

Gminnego Centrum Kultury w Baranowie i nie podlegają zwrotowi. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania pracy 

do publikacji oraz wystawienia prac na wystawie pokonkursowej. 

• W przypadku dużej liczby zgłoszeń Organizator nie będzie prezentował 

wszystkich dostarczonych prac. 

• Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na prawo 

Organizatora do wykorzystania i przetwarzania danych osobowych 

umieszczonych w zgłoszeniu pracy (Karta uczestnika konkursu) 

w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu ,zdjęć w celach 

informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością Gminnego 

Centrum Kultury. 

 

11. Postanowienia końcowe: 

• Regulamin  znajduje się do wglądu na stronie internetowej 

www.gminabaranow.pl  

• Wszelkie pytania i uwagi dotyczące konkursu proszę kierować pod nr. 

telefonu: 81 8834027, wew.29 lub wew.14. 

• Karta uczestnika konkursu dostępna do wydruku na stronie internetowej 

www.gminabaranow.pl 


