
REGULAMIN  KONKURSU  PLASTYCZNEGO  

pn. „Tu jest mój Dom, tu jest moja Rodzina…” 

 

1. ORGANIZATOR KONKURSU 

- Urząd Miejski w Poniatowej, ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa. 

 

2. CEL KONKURSU 

Celem konkursu jest: 

- uczczenie Międzynarodowego Dnia Rodzin (15 maj), Dnia Matki (26 maj), Międzynarodowego 

Dnia Dziecka (1 czerwiec) i Dnia Ojca (23 czerwiec), 

- odzwierciedlenie uczuć i więzi rodzinnych dzieci, 

- kształtowanie prawidłowego wizerunku rodziny, poprzez wykorzystanie własnej 

wrażliwości i wyobraźni, 

- ukazanie roli rodziny w życiu dzieci i dorosłych, 

- inspirowanie twórczości artystycznej dzieci, 

- rozwijanie umiejętności wyrażania myśli i uczuć w formie plastycznej, 

- promowanie charakterystycznych miejsc przyjaznych rodzinie z Gminy Poniatowa, 

- promocja Gminy Poniatowa jako miejsca atrakcyjnego turystycznie i krajobrazowo.  

 

3. UCZESTNICY KONKURSU 

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z terenu Gminy 

Poniatowa. Podzielony jest na dwie kategorie: 

- Kategoria I – dzieci Oddziałów Przedszkolnych oraz klasy 0-III SP, 

- Kategoria II – uczniowie klas IV – VIII SP. 

 

4. PRZEDMIOT KONKURSU 

Przedmiotem konkursu jest samodzielnie wykonana przez dziecko (z Oddziału 

Przedszkolnego lub Szkoły Podstawowej z Gminy Poniatowa) jedna praca plastyczna, 

formatu A4 lub A3, dowolną techniką, przestrzenna lub płaska, z wyłączeniem grafiki 

komputerowej.  

Praca powinna przedstawiać rodzinę na tle charakterystycznego miejsca w Gminie Poniatowa, 

odzwierciedlać uczucia, więzi i wartości prorodzinne. 

Konkurs jest jednoetapowy. 



Prace konkursowe nie mogą być wcześniej publikowane lub prezentowane w innych 

konkursach gminnych, powiatowych, wojewódzkich czy ogólnopolskich. 

Dostarczone prace nie podlegają zwrotowi. 

Każda praca konkursowa powinna być na tylnej stronie opisana i zawierać: 

- imię i nazwisko autora, 

- nazwę przedszkola lub szkoły, klasę oraz wiek dziecka, 

- numer telefonu do kontaktu. 

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na umieszczenie pracy na 

wystawie organizowanej w Urzędzie Miejskim w Poniatowej, w podanym przez Organizatora 

terminie. 

 

5. TERMINY KONKURSU: 

Konkurs rozpoczyna się 28.05.2021 r. i trwa do dnia 13.06.2021 r.  

Uczestnik wykonuje pracę własnoręcznie, zgodnie z wymogami opisanymi w Regulaminie 

Konkursu i dostarcza ją do Punktu Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Poniatowej,  

ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa, do dnia 13.06.2021 r. do godz. 15.00, 

wraz z podpisem. 

W przypadku pytań  prosimy o kontakt: tel. 81 820 48 36 wew. 16. 

 

6. WARUNKI UCZESTNICTWA 

Uczestnik  dostarcza przedmiot konkursu do Urzędu Miejskiego w Poniatowej. 

Organizator nie pokrywa kosztów przygotowania  przedmiotu konkursu oraz kosztów dojazdu 

do miejsca rozstrzygnięcia Konkursu. 

Prace konkursowe powinny mieć jednego autora – w konkursie nie mogą brać udziału 

prace zbiorowe. 

Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. 

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany terminu organizacji Konkursu 

w przypadku wystąpienia siły wyższej, skutkującej brakiem możliwości realizacji Konkursu.  

W takim przypadku Uczestnik Konkursu nie będzie rościł żadnych praw odszkodowawczych 

ani finansowych wynikających z odwołania lub zmiany terminu Konkursu względem 

Organizatora. 

Do pracy konkursowej powinny być dołączone: 

- oświadczenie osoby/opiekuna prawnego autora zgłaszającego pracę konkursową, 

- zgoda osoby/opiekuna prawnego autora zgłaszającego pracę konkursową na przetwarzanie 



przez Organizatora Konkursu danych osobowych Uczestnika Konkursu, 

- zgoda osoby/opiekuna prawnego autora zgłaszającego pracę konkursową na przetwarzanie 

przez Organizatora Konkursu danych osobowych Uczestnika Konkursu. 

 

7. KRYTERIA OCENY ZGŁOSZONYCH  PRZEDMIOTÓW KONKURSOWYCH 

Prace zgłoszone w Konkursie Plastycznym oceniane będą  przez powołaną Komisję 

Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele Organizatora. 

Organizator może zaprosić do komisji Gości z zewnątrz. 

Oceniane będą: pomysł i zgodność z tematyką konkursu (w skali 1-10 punktów),  

oryginalność (w skali 1-10), estetyka wykonania (w skali 1-10 punktów), wrażliwość 

artystyczna autora (w skali 1-10 punktów). Uczestnik może uzyskać maksymalnie 40 

punktów od jednego Członka Komisji Konkursowej. 

Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna. 

Prace konkursowe po dokonaniu oceny i rozstrzygnięciu Konkursu pozostają własnością 

Organizatora. 

 

8. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU 

1. Komisja Konkursowa ogłosi wyniki Konkursu w dniu 20.06.2021 r. podczas uroczystości 

pn. „Poniatowianki” i przyzna nagrody za I, II i III miejsce oraz wyróżnienia.  

Nagroda za I miejsce - 4 szt. kompletów biletów wstępu na seanse filmowe do Kina „Czyn” 

w Poniatowej dla rodziny uczestnika (domowników - dla dorosłych osób i dzieci), 

do wykorzystania do dnia 30.09.2021 r. 

Nagroda za II miejsce - 3 szt. kompletów biletów wstępu na seanse filmowe do Kina „Czyn” 

w Poniatowej dla rodziny uczestnika (domowników - dla dorosłych osób i dzieci), 

do wykorzystania do dnia 30.09.2021 r. 

Nagroda za III miejsce - 2 szt. kompletów biletów wstępu na seanse filmowe do Kina „Czyn” 

w Poniatowej dla rodziny uczestnika (domowników - dla dorosłych osób i dzieci), 

do wykorzystania do dnia 30.09.2021 r.  

Nagroda za wyróżnienie - 1 szt. kompletów biletów wstępu na seanse filmowe do Kina 

„Czyn” w Poniatowej dla rodziny uczestnika (domowników - dla dorosłych osób i dzieci), 

do wykorzystania do dnia 30.09.2021 r.  

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo przyznania dwóch równorzędnych miejsc. 

2. Organizator, po konsultacji z nagrodzonymi, ustali termin uczestniczenia w seansach 

filmowych, jednak nie później niż 7 dni przed wybranym terminem. 


