
– REGULAMIN –

1. Organizatorem konkursu jest Dom Kultury w Kętach (ul. Żwirki i Wigury 2a, 32-650 Kęty)

2. Konkurs ma charakter lokalny i ogranicza się do uczestników z terenu Gminy Kęty 

       i gmin sąsiedzkich (Porąbka, Osiek, Wilamowice, Andrychów)

3. Cele konkursu:

a. Pobudzanie aktywności artystycznej dzieci, młodzieży i dorosłych;

b. Pielęgnowanie i utrwalanie wartości patriotycznych oraz szacunku dla Polski i jej 

symboli;

c. Zaangażowanie nauczycieli, dzieci i młodzieży w propagowanie pozytywnego wzorca 

nowoczesnego patriotyzmu i zamiłowania do historii;

d. Wymiana artystycznych doświadczeń dzięki konkursowej prezentacji.

4. Konkurs zostanie podzielony na następujące kategorie wiekowe i tematy:

a. Dzieci w wieku przedszkolnym (dopuszczalna pomoc rodziców), 

       „Królewskie korony” – praca przestrzenna

b. Dzieci z klas I-III (dopuszczalna pomoc rodziców),  

    „Co w Polsce piszczy?” – Mapa Polski i jej ważnych miejsc, zabytków i ciekawych 

regionów – forma prac: minimum A4, płaska lub przestrzenna mapa konturowa, kolaż, 

makieta

c. Uczniowie w wieku 11 – 15 lat, 

   „Polska, biało-czerwoni” – forma prac: format minimum A4, technika płaska, 

wykonanie: farby, pastele, kredki, grafika komputerowa.

d. Uczniowie pow. 15 r.ż. i dorośli, 

       „Ważni dla Polski” – Projekt banknotu z wizerunkiem znaczących Polaków 

    (z przeszłości i współczesnych), forma prac: format minimum A4, technika płaska, 

wykonanie: farby, pastele, kredki, grafika komputerowa.

5. Decyzją organizatora kategorie mogą zostać połączone ze względu na małą ilość zgłoszeń.

6. Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę. Każda praca musi zawierać dane autora wg 

wypełnionej karty zgłoszeniowej, przymocowanej do pracy oraz zgodę osoby pełnoletniej na 

przetwarzanie danych osobowych i publikowanie wizerunku i wytworów pracy. 

7. Prace konkursowe wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy składać w sekretariacie w 

Domu Kultury w Kętach do dnia 2 listopada 2018 roku w godz. 8:00 – 16:00. Prace po tym 

terminie lub bez karty zgłoszeniowej nie będą przyjmowane.

„A to Polska właśnie!”



8. Organizator powołuje Komisję Konkursową, która ocenia prace konkursowe.

 

9. Ocenie podlegać będą:

a. Estetyka wykonania pracy,

b. Ogólny wyraz artystyczny,

c. Interpretacja tematu,

d. Stopień trudności wybranej techniki plastycznej.

10. Komisja Konkursowa przyzna nagrody dla laureatów w każdej kategorii wiekowej. Komisja 

ma prawo przyznania dwóch równorzędnych miejsc i wyróżnień oraz ma prawo nie przyznać 

miejsc i wyróżnień w danej kategorii. Ocena Komisji jest ostateczna i niepodważalna.

11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie Domu Kultury w Kętach w dniu   7 listopada 

      2018 roku. Dodatkowo laureaci lub ich opiekunowie zostaną powiadomieni drogą telefoniczną 

lub mailową.

 

12. Nagrody oraz dyplomy będą wręczone na wernisażu wystawy pokonkursowej 

       w Domu Kultury w Kętach w dniu 11 listopada 2018 o godz. 15.00.

13. Prace zostaną zwrócone po 3 grudnia 2018 roku). Prace nie odebrane do 31 grudnia 2018 roku 

nie będą przechowywane.

14. Uczestnik przystępując do konkursu, wyraża zgodę na dokumentowanie jego twórczości w 

formie rejestracji fotograficznej i prezentacji na wystawie pokonkursowej. Uczestnik wyraża 

także zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia konkursu oraz wykorzystywania wizerunku do celów promocyjnych 

Organizatora. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
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