
                                                                                    
Regulamin konkursu plastycznego o nazwie "Portret mamy lub taty"                                                                                                              w ramach 

zadania publicznego                                                                                                                           
pt. „Organizacja warsztatów artystyczno-plastycznych, konkursów plastycznych” 

1.  Organizator konkursu plastycznego:  Stowarzyszenie Miłośników Droszkowa 

2. Celem konkursu plastycznego jest: 

• Rozwijanie zdolności plastycznych i sprawności manualnej; 
• Kształtowanie wyobraźni uczestników i kreatywności twórczej; 
• Umiejętność właściwego uchwycenia tematu i przeniesienia na papier; 
• Kształtowanie wrażliwości estetycznej i promowanie młodych talentów.    

3. Uczestnicy konkursu: 

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku  od lat 3-6  lat. 

Warunki uczestnictwa i zasady konkursu: 
1. Tematyka dotyczy samodzielnie wykonanej pracy plastycznej                                                        

pt. „Portret mamy lub taty”. 
2. Technika pracy: dowolna, np. rysunek kredką, tuszem, farbą, malarstwo na papierze, 

wydzieranka, wyklejanka itp. 
3.  Format pracy – A4.  
4. Nie przyjmujemy prac zbiorowych. 
5. Do każdej pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia zawierającą: imię i nazwisko 

dziecka, wiek, nazwa i adres placówki / adres zamieszkania, z telefonem oraz imię i 
nazwisko rodzica/ opiekuna oraz oświadczenie stanowiące załącznik do niniejszego regu-
laminu.  

6. Wykonane prace należy składać do dnia 20 czerwca 2022 r. do Katarzyny Kulikowskiej 
prowadzącej warsztaty art.-plastyczne w świetlicy wiejskiej w Droszkowie, ul. Porzeczkowa 
2 lub do Stowarzyszenia Miłośników Droszkowa, Droszków, ul. Słoneczna 6. 

7. Prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez organizatora. 
8. Przy ocenie prac brana będzie pod uwagę:  zgodność z tematem konkursu, walory artysty-

czne, staranność, kreatywność. Prace wykonane komputerowo nie będą oceniane. 
9. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Przewidziane są nagrody rzeczowe. 
10. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy i upominki. 

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 23 czerwca 2022 r.                  
o godz. 16:30 w Sali wiejskiej w Droszkowie. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opub-
likowane na profilu FB SMD, stronach internetowych Droszkowa i Gminy Zabór. 

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do  zmiany postanowień niniejszego regulaminu w 
przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organiza-
cję konkursu. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie 

Zadanie współfinansowane ze środków dotacji uzyskanej z Gminy Zabór 



Karta zgłoszenia uczestnictwa w konkursie plastycznym  

„Portret mamy lub taty” 

Oświadczenie 
 
Wyrażam  zgodę na udział mojego dziecka ......................................................................................... 
w konkursie  plastycznym pt.  „Portret mamy lub taty ” organizowanym przez Stowarzyszenie 
Miłośników Droszkowa oraz przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane                         
z konkursem zgodnie z Rozporządzeniem 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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
Wyrażam  zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka przez Stowarzyszenie Miłośników 
Droszkowa na potrzeby promocji realizacji zadania publicznego pt. „Organizacja warsztatów                    
artystyczno-plastycznych, konkursów plastycznych” 

 Jednocześnie  informuję,  iż  zapoznałam/em  się  z  regulaminem  konkursu,          
akceptuję  jego  warunki i wyrażam zgodę aby przekazana praca przeszła na własność organizatora.  
Jestem  świadoma/y,  iż  podanie  danych  jest  dobrowolne,  a  Organizator Konkursu  –  jako 
administrator danych umożliwia zgodnie z prawem dostęp do ich treści oraz ich poprawiania. 

                                                                      ..........................................................
.......
                                                                        data oraz czytelny podpis rodzica/opiekuna 

       

                                                                                                                      

Imię i Nazwisko autora pracy 

Wiek autora 

Przedszkole 

Tytuł pracy 

Nazwisko Imię rodzica/opiekuna 

Telefon kontaktowy 

e-mail 
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