
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

"Ja w moim mieście"

organizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach

 I . Informacje ogólne

1. Organizator:

Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach.

2.W konkursie mogą brać udział dzieci – przedszkolaki i uczniowie szkół powiatu bieruńsko- 

lędzińskiego

3. Tematem konkursu „Ja w moim mieście”, który proponujemy  jest przedstawienie scen 

rodzajowych z motywem rodzinnego miasta, ze szczególnym uwzględnieniem wartości i piękna 

otaczającej  przyrody.

4. W konkursie nie ma podziału na kategorie tematyczne.

5. Celem konkursu jest:

- podkreślenie znaczenia „ mojej małej ojczyzny” w kształtowaniu osobowości dziecka,

- uwrażliwianie dzieci na piękno otaczającej przyrody,

- pobudzanie dziecięcej wyobraźni plastycznej oraz prezentacja możliwości twórczych dzieci 

w dziedzinie plastyki. 

6. Kategorie wiekowe:

- przedszkola, szkoły podstawowe kl. I-III, Szkoły podstawowe klasy I-IV, Gimnazja.

II. Warunki uczestnictwa

1.Każdy uczestnik konkursu może przesłać na konkurs maksymalnie 2 prace.

2.Prace powinny być wykonane w formacie A-3 dowolną techniką tj. farbami akwarelowymi, lub 

plakatowymi, pastelami olejnymi, wyklejane z kolorowego papieru czy materiału.

3.Na odwrocie każdej pracy prosimy o podanie danych autora i placówki: imienia 

i nazwiska, kontaktowego numeru telefonu oraz adresu, a także imię i nazwisko jednego opiekuna.

4.Opis prac powinien być wykonany w formie wydrukowanej metryczki lub wyraźnie zapisany 

drukowanymi literami.

5.Prace należy przesłać (lub dostarczyć osobiście) w opakowaniu zapewniającym bezpieczne 

dotarcie przesyłki na adres:Miejski Ośrodek Kultury, 43-143 Lędziny, ul. Hołdunowska 39 



z dopiskiem – Konkurs plastyczny „Ja w moim mieście” do dnia 31 marca 2013 roku (decyduje 

data stempla pocztowego).

6.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w trakcie przesyłania 

pracy.

7.Przesłane prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.

8.Miejski Ośrodek Kultury zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji wybranych prac 

konkursowych, na łamach Biuletynu „ Lędziny- teraz”, lub innym katalogu z zachowaniem imienia 

i nazwiska autora.

9.Miejski Ośrodek Kultury zastrzega sobie prawo do zorganizowania wystawy pokonkursowej 

z nadesłanych prac.

III. Ocena prac. Nagrody

1.Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

2.Dla zwycięzców konkursu przewiduje się nagrody,medale i pamiątkowe dyplomy,

-przewiduje się również przyznanie wyróżnień dla zaangażowanych opiekunów. 

3.Jury dopuszcza możliwość przyznania nagród specjalnych.

4.Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.mokledziny.pl, a także www.ledziny.pl

5.Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury drogą mailową lub telefoniczną

6.Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna 

interpretacja należy do organizatorów konkursu.

7..Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na 

przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu  (ust. o ochronie 

danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.).

8. Każdy z uczestników otrzyma podziękowanie za udział.

IV. Terminarz konkursu

1.Termin nadsyłania prac do 31 marca 2013 r.

2.Rozstrzygnięcia konkursu ok.12 kwietnia 2013 r. 

 Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: 32 326 78 33

http://www.mokledziny.pl/

