
Ośrodek Kultury Samorządowej w Żółkiewce 

zaprasza do udziału 

w Gminnym Konkursie Plastycznym ,,Moja Gmina Żółkiewka'' 
 

Konkurs adresowany jest do DZIECI, MŁODZIEŻY i DOROSŁYCH 

 

REGULAMIN KONKURSU 

I. ORGANIZATOR: 

Ośrodek Kultury Samorządowej w Żółkiewce 

II. CELE: 

1. Uwrażliwienie na piękno i oryginalność naszej gminy. 

2. Rozbudzanie zainteresowania Żółkiewką i jej okolicami. 

3. Rozbudzanie zainteresowania historią, kulturą i tradycjami naszego regionu. 

4. Popularyzacja wartych uwagi obiektów rodzinnych gminy, zarówno zabytków, jak  

 i miejsc znanych najzwyklejszych tj. np. skwer, ulica, szkoła, dom kultury, przyroda 

(zalew, łąki, pola, lasy) itp. 

5. Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży oraz 

popularyzacja                          amatorskiej twórczości artystycznej wśród dorosłych w 

dziedzinie plastyki. 
 

III. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC: 

Prace należy składać do 26 listopada 2021 r. w Ośrodku Kultury Samorządowej w 

Żółkiewce. Ogłoszenie wyników konkursu 6 grudnia 2021 r. 
 

IV. ZASADY UCZESTNICTWA: 

1. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci, młodzież i dorośli. 

2. Prace konkursowe powinny być wykonane samodzielnie, prace nie mogą być grupowe. 

3. Prace konkursowe, mogą być wykonane w dowolnej technice malarskiej, rysunkowej 

lub graficznej w formacie A3 lub A4.  

4. Uczestnik konkursu może złożyć jedną pracę, którą należy podpisać swoimi danymi: 

 imię i nazwisko, klasa, wiek oraz nazwa szkoły. 

5. Prace powinny ukazywać piękno ziemi żółkiewskiej. Mogą przedstawiać pejzaż gminy, 

uroki krajobrazu (zalew, łąki, pola, lasy), obiekty, szkoła, dom kultury, przydrożne 

kapliczki, ulice, miejsca znane i uczęszczane np. ścieżka spacerowa nad zalewem, altany. 
 

V. KATEGORIE KONKURSU: 

Prace oceniane będą w 6 kategoriach wiekowych: 

- klasa 0 

- klasa I-III 

- klasa IV-VI 



- klasa VII-VIII 

- uczniowie szkoły ponadpodstawowej 

- dorośli 
 

VI. JURY: 

Do oceny prac zostanie powołana przez organizatora komisja, która dokona oceny prac. 

Decyzje Jury są ostateczne. 
 

VII. KRYTERIA OCENY: 

- walory artystyczne zgodne z tematyką konkursu 

- oryginalność 

- jakość i stopień trudności wykonania 
 

VIII. NAGRODY: 

Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe, Jury może przyznać 

wyróżnienia.  
 

IX. UWAGI TECHNICZNE: 

1. Z otrzymanych prac organizator przewiduje wystawę pokonkursową, dostępną w 

budynku Ośrodka Kultury. Prace biorące udział w wystawie przechodzą na własność 

organizatora. 

2. Osoba biorąca udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w 

celu konkursu. Jednocześnie wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych oraz 

swojego wizerunku na stronie internetowej, facebooku i w innych publikacjach Ośrodka 

Kultury Samorządowej w Żółkiewce. 

3. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków 

niniejszego regulaminu. 
 


