
 

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO  
 
 

„JA, MOJA RODZINA, MOJA GMINA” 
 

 
I. Organizator 
 
 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy.  

Honorowy patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Gołcza.  
 
II. Cele konkursu 

 Promowanie wartości rodzinnych i silnych więzi między najbliższymi  
 Pogłębianie świadomości dzieci i młodzieży na temat wartości i roli rodziny w 

życiu człowieka 
 Zachęcenie dzieci i młodzieży do podzielenia się swoimi doświadczeniami i 

spostrzeżeniami na temat różnorodnych form spędzania czasu wolnego w 
rodzinach i wyrażenia ich w formie artystycznej  

 Rozwój wrażliwości estetycznej oraz kształtowanie wyobraźni i ekspresji 
plastycznej 

 Kształtowanie i rozwijanie uzdolnień plastycznych 

 Integracja lokalna 
 

III. Warunki uczestnictwa 
 

 Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie jednej pracy plastycznej na 
temat „Ja, moja rodzina, moja gmina” 

 Udział w konkursie ma charakter gminny i jest skierowany dla uczniów klas 0  - 
VI i oddziałów przedszkolnych oraz ich rodzin. 

 Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. 
 Jury będzie oceniać prace w jednej  kategorii. 
 Jedna rodzina może nadesłać jedną pracę plastyczną. 
 Format prac plastycznych – wyłącznie A3.  
 Technika wykonania pracy (farby plakatowe, akwarela, rysunek kredką, 

ołówkiem, piórkiem, grafika komputerowa itp.) jest dowolna. Dopuszcza się tylko 
prace wykonane na papierze. Nie będą dopuszczane malowidła na szkle, 
kompozycje przestrzenne, rzeźby czy prace z plasteliny.  

 Do pracy należy dołączyć metryczkę trwale przymocowaną (imiona i nazwisko 
rodziny, klasa, szkoła, miejscowość, nr telefonu) w prawym dolnym rogu na 
odwrocie pracy. 

 
IV. Kontakt 
  

Osoba do kontaktu – w przypadku pytań odnośnie konkursu: Zdzisława Kyć 
123886071, e-mail: szkolagol@gmail.com 
  
 



V. Termin i miejsce nadsyłania prac 
 
Pracę należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 02 czerwca 2016 roku, do sekretariatu 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołczy 
 
VII. Rozstrzygnięcie konkursu 
 
Jury wybierze najciekawsze prace rodzinne, ilustrujące najlepiej temat przewodni „Ja, 
moja rodzina, moja gmina”. Spośród nich zostaną wybrane  najlepsze prace, które 
otrzymają nagrody i wyróżnienia.  

 
VIII. Ogłoszenie wyników konkursu 
 
 O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani w dniu 03 czerwca 2016 
roku.  
Rozdanie nagród będzie miało miejsce 05 czerwca 2016 roku podczas Pikniku 
Rodzinnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołczy.  
 
IX. Publikacja prac 
 

Wszystkie prace umieszczone zostaną na wystawie, którą będzie można obejrzeć 
podczas Pikniku Rodzinnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołczy. Z 
chwilą dostarczenia, prace przechodzą na własność Organizatora.  

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne 
wykorzystywania nadesłanych prac konkursowych w ramach działalności 
Organizatora. 
 
X. Uwagi dodatkowe 
 

• Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.  
• Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).  
• Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione osobiście o godzinie 

uroczystego rozdania nagród.  
• Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

 
 

 
 

 

 

 


