
 

Gminny Konkurs Plastyczny 

„Zimowy krajobraz” 
 

       
 

 

 

ORGANIZATOR      

Organizatorem Konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Krzepicach. 

 

CELE KONKURSU 

* Rozwijanie zdolności plastycznych i pobudzanie dziecięcej wyobraźni 

* Umiejętnośd zastosowania różnych materiałów plastycznych 

* Prezentacja prac zgłoszonych do Konkursu 

 

UCZESTNICY KONKURSU 

Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, 

zamieszkujących gminę Krzepice. 

 

KATEGORIE WIEKOWE UCZESTNIKÓW 

Kategoria I – przedszkolaki w wieku 5-6 lat 

Kategoria II – uczniowie klas I-III 

Kategoria III – uczniowie klas IV-V 

Kategoria IV – uczniowie klas VI-VIII 

 
 

KRYTERIA OCENY PRAC PLASTYCZNYCH 

Samodzielnośd, starannośd wykonania, pomysłowośd, różnorodnośd użytych 

materiałów plastycznych, wkład pracy, ogólne wrażenie artystyczne. 
 

Jury nagrodzi najciekawsze prace z każdej kategorii wiekowej. 

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

Uczestnik może wykonad i zgłosid jedną pracę konkursową, przedstawiającą 

zimowy krajobraz. Zaleca się zastosowanie różnych materiałów plastycznych. 

Prace przestrzenne nie wezmą udziału w Konkursie. 

Na odwrocie pracy konkursowej powinny byd zawarte następujące informacje: 

- imię i nazwisko autora 

- kategoria wiekowa oraz wiek autora 

- dane placówki delegującej bądź dane teleadresowe pełnoletniego opiekuna  

 (w przypadku indywidualnego zgłoszenia pracy). 

 
 

TERMIN DOSTARCZENIA PRACY 

Pracę konkursową należy dostarczyd  do siedziby Organizatora 

(Gminny Ośrodek Kultury w Krzepicach, ul. Krótka 2) 

 w nieprzekraczalnym terminie do 14 lutego 2022 r. 

Rozstrzygnięcie Konkursu jest planowane podczas ferii zimowych. 

O jego dokładnej dacie GOK poinformuje na stronie Facebook. 
 

 

Prace zgłoszone do Konkursu przechodzą na własnośd Organizatora. 
 

Informacji nt. Konkursu udzielają pracownicy GOK pod nr tel. 34 3175 033. 

 

UDZIAŁ w KONKURSIE 

 Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Rodziców 

osób w nim uczestniczących zgody na przetwarzanie ich danych 

osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych 

osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.). 

 Udział w Konkursie oznacza zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie 

przez GOK zdjęcia pracy konkursowej.  

 Udział w Konkursie oznacza zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie 

przez GOK wizerunku Laureata Konkursu, uwiecznionego w trakcie 

wręczenia nagrody/upominku. 


