
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI ORGANIZOWANEGO 

Z OKAZJI DNIA DZIECKA „MOJE NAJWIĘKSZE MARZENIE DO SPEŁNIENIA” 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM. 

 

Organizator: Wójt Gminy Stara Kornica 

Tematyka konkursu: „Moje największe marzenie do spełnienia” 

Cele konkursu: 

• Pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników 

• Wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej 

• Inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki 

• Profilaktyka bezpiecznego spędzania czasu wolnego 

Uczestnicy konkursu: dzieci w wieku przedszkolnym oraz młodzież ze szkół podstawowych z 

terenu gminy Stara Kornica. 

Kategorie wiekowe: 

Kategoria I: przedszkola i zerówki 

Kategoria II: szkoły podstawowe klasy I-III 

Kategoria III: szkoły podstawowe klasy IV-VIII 

Warunki uczestnictwa: Każdy uczestnik może zgłosić wyłącznie 1 pracę w formacie A4 

wykonaną w dowolnej technice plastycznej (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, 

wycinanki, plastelina itp.). Gotowe elementy wykorzystane do wykonania pracy eliminują ją 

z oceny. W konkursie nie będą oceniane także prace wykonane w technice komputerowej. 

Zdjęcia wszystkich prac zostaną umieszczone na stronie urzędu Gminy Stara Kornica oraz na 

Facebooku urzędu Gminy po wcześniejszym wyrażeniu zgody na publikację. 

Terminy: Wykonane prace i wypełnione karty zgłoszenia należy przesłać za pomocą zdjęcia 

w formacie jpg wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową na skrzynkę gmina@kornica.org lub 

dostarczyć bezpośrednio do Urzędu Gminy w Starej Kornicy do dnia 28 maja 2021 roku do 

godziny 15:00. 

Rozstrzygnięcie konkursu oraz nagrody: 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 31.05.2021 r. 

• Komisja konkursowa powołana przez organizatora w składzie: 

1. Kazimierz Hawryluk – Wójt Gminy Stara Kornica 

2. Martyna Tymoszuk – podinspektor ds. administracji i promocji 

3. Irena Maciejuk – inspektor ds. inwestycji, zamówień publicznych i budownictwa 

4. Beata Jerzman – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

dokona oceny prac i przyzna nagrody rzeczowe we wszystkich kategoriach wiekowych. 

Kategoria I: Przedszkola i zerówki 

I  miejsce – nagroda niespodzianka 

II miejsce – nagroda niespodzianka 

III miejsce – nagroda niespodzianka 

Kategoria II: szkoły podstawowe klasy I-III 

I miejsce – nagroda SMART WATCH 

II miejsce – nagroda SŁUCHAWKI BEZPRZEWODOWE FIRMY JBL 

III miejsce – nagroda GŁOŚNIK BEZPRZEWODOWY FIRMY JBL 

Kategoria III: szkoły podstawowe klasy IV-VIII 

I miejsce – nagroda SMART WATCH 

II miejsce – nagroda SŁUCHAWKI BEZPRZEWODOWE FIRMY JBL 

III miejsce – nagroda GŁOŚNIK BEZPRZEWODOWY FIRMY JBL 

Przewidziane są także nagrody wyróżnienia.  
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• Kryteria oceny prac: nawiązanie do tematyki konkursu, oryginalność, pomysłowość, 

samodzielność i staranność wykonania 

• Zwycięzcy o wynikach zostaną powiadomieni poprzez kontakt telefoniczny z 

rodzicem/opiekunem prawnym na podstawie danych zawartych w karcie zgłoszenia. 

Nagrody zostaną wręczone w dniu 01.06.2021 roku w budynku Urzędu Gminy po 

uzgodnieniu konkretnej godziny ze zwycięzcami.  

• Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do Pani Martyny Tymoszuk:   

nr tel. (83) 358 78 22 ; 500 790 007, e-mail: gmina@kornica.org  
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