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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„Rzeka SOŁA” – edycja 2022 r. 

1. Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki 
Radziechowy-Wieprz, Wieprz 700, 34-381 Radziechowy. Adres do korespondencji: 
Wieprz, ul. Nad Sołą 1070, 34-382 Wieprz. Adres email: gckptrw@gmail.com,  
tel: 504 612 786. 

2. Prace konkursowe należy dostarczyć pod adres:  
Wieprz, ul. Nad Sołą 1070, 34-382 Wieprz do 19.08.2022 r.  

3. Temat prac konkursowych brzmi: „Rzeka SOŁA”.  
4. W konkursie mogą̨ brać́ udział każdy do 18 roku życia.  

Cele Konkursu  

1. Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci i 
młodzieży.  

2. Promowanie osiągnięć dzieci uzdolnionych plastycznie.  
3. Wzbogacanie warsztatu plastycznego oraz rozwijanie różnorodnych form i technik 

plastycznych.  
4. Dostrzeganie piękna natury i znaczenia ochrony środowiska poprzez wykorzystanie 

materiałów ekologicznych.  

Warunki uczestnictwa w konkursie  

1. Prace konkursowe należy złożyć do dnia 19.08.2022 r. pod adres Wieprz, ul. Nad 
Sołą 1070, 34-382 Wieprz – Praca ma być wykonana w formacie przestrzennym lub 
płaskim A3 lub A4.  

- Praca konkursowa może być wykonana z naturalnego materiału, jakim są liście lub 
też inną wybraną techniką plastyczną.  

- motywem przewodnim jest rzeka Soła, jej koryto i mieszkańcy 

- konkurs ma na celu wzbudzenie postawy szacunku do przyrody, dlatego nie 
zrywamy kwiatów czy liści z drzew.  

2. Prace przekazane na konkurs muszą być wykonane własnoręcznie, bez pomocy innych 
osób.  

3. Każdy z może przekazać tylko jedną pracę.  
4. Każdy praca musi posiadać tytuł oraz dane uczestnika: imię i nazwisko, wiek (na 

odwrocie)  
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5. Każdy musi wraz z pracą dostarczyć podpisaną przez rodzica lub opiekuna kartę 
zgłoszeniową (załącznik nr 1) 

Wyniki konkursu i nagrody  

1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów 
konkursu 20.08.2022 r. podczas Święta Soły - dokładna informacja o godzinie 
wręczenia nagród zostanie umieszczona na plakacie wydarzenia. 

Kryteria oceny prac:  

• estetyka wykonanej pracy,  
• oryginalność, pomysłowość,  
• zgodność pracy z tematem,  
• samodzielność w wykonaniu pracy,  
• walory artystyczne jak: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania.  

2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 20.08.2022 r. podczas wydarzenia jakim jest 
Święto Soły. 

3. W konkursie przewidziana jest nagroda główna dlaosoby, która zajmie I miejsce oraz 
nagrody za II, III oraz IV miejsce, pozostali uczestnicy otzymają dyplomy.  

4. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do 
nieprzyznania nagród.  

5. Decyzja jury, dotycząca wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest 
ostateczna.  

Postanowienia końcowe  

1. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac na stronie internetowej 
Gminnego Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy-Wieprz.  

2. Rodzice jak i dziecko, biorący udział w konkursie, akceptują jego regulamin.  
3. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie internetowej 

cowkulturze.pl oraz centrumbio.info 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do:  

- zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku istotnych zdarzeń 
mających wpływ na organizowanie konkursu,  
- nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac.  

 
Organizator konkursu:  

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury,  
Promocji, Turystyki Radziechowy-Wieprz 
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Załącznik nr 1 

Karta zgłoszenia do uczestnictwa w Konkursie Plastycznym  

„Rzeka SOŁA” – edycja 2022 r. 

 
Imię Nazwisko autora pracy: 
 

 

 
Wiek autora: 
 

 

 
Tytuł pracy: 
 

 

 
Nazwisko Imię opiekuna lub 

rodzica: 
 

Telefon kontaktowy: 
 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w Konkursie Plastycznym  
o tematyce „Rzeka SOŁA” – edycja 2022 r. organizowanym przez Gminne Centrum 
Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy-Wieprz, Wieprz 700, 34-381 Radziechowy 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego        
w celach wynikających z regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 
 
 

 
  

 
........................................................ 

     Podpis rodzica lub prawnego opiekuna 

 
 
 

........................................................ 
                    Miejscowość, data 

 


