
 

Regulamin konkursu plastycznego 

 CELE:  

- plastyczne przetwarzanie obserwowanej przyrody (poprzez różnorodność i pełną dowolność 

technik), 

- pokazanie urokliwych zakątków, zjawisk przyrodniczych, pomników przyrody, 

współistnienia architektury z przyrodą, różnorodności ukształtowania terenu, bogactwa świata 

roślin 

i zwierząt, 

- pobudzenie aktywności twórczej uczestników, 

- uwrażliwienie na odbiór środowiska naturalnego w zakresie estetycznym i ekologicznym, 

- rozwijanie umiejętności obserwacji środowiska, 

- wyzwalanie i utrwalanie potrzeby życia ekologicznego 

 ORGANIZATOR:  

-Miejski Ośrodek Kultury w Tomaszowie Mazowieckim. 

 UCZESTNICY KONKURSU:  

1. Konkurs jest imprezą, w której mogą brać udział dzieci 

i młodzież szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, kół zainteresowań oraz dorośli 

amatorzy z terenu powiatu tomaszowskiego w następujących kategoriach: 

kategoria kl. I – III 

kategoria kl. IV – VI 
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kategoria gimnazjum 

 WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Technika wykonania prac jest dowolna 

2.Prosimy o dokonanie wstępnej segregacji prac 

3. Prace zgłoszone na konkurs nie powinny być dotychczas wystawiane( brać udział w 

konkursach). 

4. Do pracy należy dołączyć informacje zawierające dane o autorze 

( imię, nazwisko, klasa, spis prac) oraz osoby przygotowującej. 

5. Prace należy składać na adres: 

Miejski Ośrodek Kultury, ul. Browarna7, 97 – 200 Tomaszów Maz. 6. Termin składania 

prac od 1 lipca do 26 września 2014r.  

7. Prace powinny być dostarczone w opakowaniu wykluczającym zniszczenie, gdyż 

organizatorzy nie biorą odpowiedzialności 

za uszkodzenia powstałe w czasie transportu. 

8. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do udostępnienia prac 

na wystawę pokonkursową. 

9. Prace nie będą zwracane autorom.( jedynie dorosłym). 

10.Prace powinny mieścić się w formacie od A5 do A3 

 ZASADY ORGANIZACYJNE:  

1. Konkurs jest jednoetapowy. 

2. Oceny prac i ich wybór na wystawę dokona Komisja Konkursowa 

powołana przez organizatorów. 

3. Za główne kryterium oceny przyjmuje się poziom artystyczny 

prezentowanych prac i temat. 

4. W każdej kategorii przewidziano atrakcyjne nagrody przyznane przez Komisję 

Konkursową (3 nagrody, wyróżnienia w każdej 

kategorii wiekowej). 

5. O podziale nagród zadecyduje Komisja Konkursowa. 



6.O terminie ogłoszenia wyników i otwarcia wystawy pokonkursowej uczestnicy zostaną 

powiadomieni pisemnie 

lub telefonicznie. 

S E R D E C Z N I E   Z A P R A S Z A M Y 

 


