
Regulamin konkursu plastycznego na plakat promujący szczepienia

przeciw COVID-19 pt. „Babciu, dziadku – szczepcie się!”

I. Organizator konkursu: - Gminny Ośrodek Kultury w Uchaniach.

II. Cele konkursu: 

- propagowanie odpowiedzialnego zachowania w czasie pandemii koronawirusa; 

- wzmocnienie zaangażowania w dążeniu do utrzymania swojego zdrowia na 

najwyższym poziomie;

- rozwijanie wyobraźni plastycznej poprzez twórczą interpretację tematu;

- alternatywna forma twórczego spędzania czasu wolnego.

III. Zasięg i warunki uczestnictwa w konkursie: 

- konkurs skierowany jest do dzieci i  młodzieży z klas I-VIII ze szkół podstawowych 

z terenu Gminy Uchanie;

- autorem pracy może być tylko jedna osoba;

- prace należy złożyć w Gminnym Ośrodku Kultury w Uchaniach do dnia 

12.07.2021r.

- prace konkursowe na odwrocie powinny zawierać informacje: imię i nazwisko 

uczestnika konkursu, klasa, nazwa placówki szkolnej, telefon do 

rodzica/opiekuna

UWAGA! do każdej pracy należy załączyć podpisane przez rodziców / 

opiekunów formularze:

- „Zgoda przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego uczestnika konkursu 

na udział w konkursie”

- „Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych”



IV Zakres tematyczny:

- w konkursie należy wykonać plakat o   tematyce związanej z promocją szczepień 

przeciwko COVID-19 pt „Babciu, dziadku – szczepcie się!”

- forma plastyczna wykonania pracy – dowolna

- format pracy A3 (duży blok rysunkowy)

V. Kryteria oceny prac konkursowych: 

- związek pracy z tematyką konkursu;

- pomysłowość i kreatywność w wykonaniu pracy;

- oryginalność i estetyka pracy;

VI. Rozstrzygnięcie konkursu:

O rozstrzygnięciu konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.

Nagrody będą rozdawane na Pikniku Rodzinnym, który odbędzie się 25.07. 2021r. 

w Uchaniach.

VII. Postanowienia końcowe:

1. Podpisana przez rodziców / opiekunów uczestnika konkursu zgoda na udział w 

konkursie oznacza znajomość regulaminu konkursu.

2. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

3. W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

4. Prace niekompletnie opisane oraz bez zgody osoby dorosłej lub 

rodzica/opiekuna dziecka nie będą brane pod uwagę w ocenie.

5. Prace złożone do konkursu stają się własnością organizatora konkursu, nie będą

zwracane i mogą być publikowane, m.in. na stronie internetowej Gminnego 

Ośrodka Kultury w Uchaniach.


