
§ 1
OrganizatOrzy kOnkursu 

Konkurs plastyczny organizowany jest przez Kujawsko
-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy z siedzibą  
w Bydgoszczy przy pl. Kościeleckich 6. 

§ 2
Cel kOnkursu 

Celem konkursu jest :
•	 kształtowanie wśród dzieci i młodzieży trwałych nawy-

ków przyczyniających się do dbałości o stan środowiska 
naturalnego,

•	 podnoszenie świadomości ekologicznej i odpowie-
dzialności wśród dzieci i ich rodzin za stan środowiska 
przyrodniczego w najbliższej okolicy,

•	 kształtowanie wrażliwości na otaczające nas rośliny, 
zwierzęta i stan środowiska życia człowieka.

§ 3
uCzestniCy 

1.  Konkurs adresowany jest do dzieci uczestniczących w za-
jęciach Uniwersytetu Ekologicznego organizowanego 
przez KPCK w Bydgoszczy.

§ 4
PraCe kOnkursOwe 

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowa-
nie pracy plastycznej związanego z tematem konkursu 
w formacie A3. 

2. Każdy z uczestników przygotowuje dowolną ilość prac, 
które wykonuje dowolną techniką: rysunek, malarstwo, 
kolaż, techniki mieszane.

3. Uczestnik wykonuje pracę plastyczną indywidualni. 
Prace zbiorowe nie będą podlegały ocenie.

4. Do każdej pracy powinna być załączona informacja 
zawierająca następujące dane: imię i nazwisko, nazwa 
pracy, telefon kontaktowy, adres e-mail (opcjonalnie), 
zgoda opiekuna.

§ 5
Przebieg kOnkursu 

1. Prace konkursowe ocenią członkowie wybranej Komisji 
konkursowej przez organizatora.

2. Komisja oceniać będzie:
•	 zawartość merytoryczną,
•	 zgodność treści wykonanej pracy z tematem konkursu,
•	 pomysłowość i oryginalność w zakresie przedstawie-

nia tematu,
•	 formę estetyczną pracy,
•	 wykorzystanie różnych technik plastycznych.

3. Nagrody przyznane zostaną za zajęcie I, II, III miejsca 
oraz w kategorii wyróżnienia. (ilość wyróżnień należy do 
decyzji jury).

4. Prace należy oddawać w sekretariacie KPCK do 20 maja 
2019 roku do godziny 16.00.

§ 6
uwagi kOńCOwe 

1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akcep-
tacją niniejszego regulaminu. 

2. Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność 
organizatorów i nie będą zwracane. Organizatorzy za-
strzegają prawo do ich ekspozycji na wystawach łącznie 
z podaniem danych autorów, a także w celach promocji 
w mediach, stronach internetowych oraz czasopismach.  

3. Prace zrolowane, zniszczone w wyniku złego opakowania 
lub niezgodne z regulaminem nie będą oceniane. 

4. Prawidłowe zgłoszenie powinno obejmować wypeł-
nioną kartę zgłoszenia, która stanowi załącznik nr 1  
do niniejszego regulaminu. 

5. Sprawy nieujęte w regulaminie oraz sporne decyzje roz-
strzyga ostatecznie organizator. 

6. Decyzja Jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz 
przyznania im nagrody jest ostateczna.

7. Wszelkich informacji o konkursie udziela dyrektor KPCK 
w Bydgoszczy. Sekretariat nr 52 585 15 02.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

Moje przyrodnicze Marzenie


