
 
 

Regulamin Ogólnopolskiego konkursu plastyczne „Walentynkowa wiadomość” 
 
1. Organizator Ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Walentynkowa wiadomość” 

Organizatorem Konkursu jest Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu z siedzibą przy ul. Wojska 
Polskiego 139 w Świeciu, zwany dalej „Organizatorem”. 

 
2. Cele Konkursu 

2.1. Celem konkursu jest ukazanie Dnia Świętego Walentego, poprzez pomysłowość i kreatywność 
plastyczną. 

2.2. Rozwijanie zdolności manualnych oraz umożliwienie zaprezentowania uzdolnień plastycznych 
uczestników konkursu. 

 
3. Tematyka Konkursu 

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie kartki walentynkowej 
 

4. Warunki uczestnictwa w Konkursie 
Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych: 
-  5 - 6 lat,  
-  7 - 10 lat, 
-  11 - 15 lat,  
-  16+ lat. 

 
5. Technika 

Technika wykonanej pracy: malarstwo, grafika, rysunek (kredki, pastele, pisaki). 
 

6. Kryteria 
6.1. Praca musi być wynikiem oryginalnej twórczości i nie naruszać praw osób trzecich oraz nie może 

być nagrodzona wcześniej w innych konkursach.   
6.2. Powinna być zgodna z tematyką, charakteryzować się naturalnością wypowiedzi. 
6.3. Format pracy - A4 (prosimy o nie zginanie prac). 
6.4. Każda praca musi posiadać przyklejoną na odwrocie i czytelnie wypełnioną drukowanymi literami 

kartę informacyjną (prace niewłaściwie podpisane nie będą podlegały ocenie): 
 
Karta informacyjna dołączona do pracy (należy przykleić na odwrocie pracy) 

Konkurs Plastyczny „WALENTYNKOWA WIADOMOŚĆ” 
Dane autora pracy 

imię i nazwisko  
wiek  

Dane szkoły / placówki / nauczyciela  
lub rodzica / opiekuna prawnego (w przypadku zgłoszenia indywidualnego) 

Nazwa  
ulica/nr  

kod pocztowy, 
miejscowość  

Imię i nazwisko  
tel. kontaktowy  

e-mail  



 
6.5. Wraz z pracą należy przesłać oświadczenie wypełnione przez Uczestnika konkursu, a w przypadku 

uczestnika niepełnoletniego przez opiekuna prawnego.  
 
7. Dostarczenie prac 

Prace wraz z podpisanym Oświadczeniem należy dostarczyć do 4 lutego 2022 r. (decyduje data 
wpływu) do Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu na adres: 
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji  
Ul. Wojska Polskiego 139 
86-100 Świecie 
z dopiskiem: Konkurs plastyczny „WALENTYNKOWA WIADOMOŚĆ” 
 
UWAGA - prace można wrzucać do skrzynki, która umieszczona jest przy wejściu do OKSiR od strony 
wojska polskiego. 

 
Koordynator konkursu – Hanna Kawecka tel. 795 117 260 
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