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REGULAMIN 

Konkursu plastycznego pn. „WALENTYNKOWA  WIADOMOŚĆ” 

 

ORGANIZATOR KONKURSU 
Organizatorem Ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Walentynkowa wiadomość”, zwanego dalej 
Konkursem, jest Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu. 

 
CELE KONKURSU 

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

2. Ukazanie różnych form środków wyrazu, poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik 
plastycznych. Rozwijanie zdolności manualnych oraz umożliwienie zaprezentowania uzdolnień 
plastycznych uczestników konkursu. 

 
TEMATYKA KONKURSU 

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie kartki walentynkowej z życzeniami (w przypadku dzieci 
w kategorii 5-6 lat życzenia może wypisać opiekun). 

 
ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

1. Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z powiatu świeckiego. 
Prace ocenione zostaną w następujących kategoriach wiekowych:  
a) 5 – 6 lat 
b) 7 – 10 lat 
c) 11 – 15 lat  
d) 16+  

 
2. Za udział w Konkursie Organizator nie pobiera opłat.  
3. Prace powinny być wykonane w formacie A4 (praca składana) dowolną techniką plastyczną. 
4. Praca musi być wynikiem oryginalnej twórczości i nie naruszać praw osób trzecich oraz nie może 

być nagrodzona wcześniej w innych konkursach. Powinna być zgodna z tematyką, charakteryzować 
się naturalnością wypowiedzi. 

5. Każda praca musi posiadać przyklejoną na odwrocie i czytelnie wypełnioną drukowanymi literami 
kartę informacyjną (prace niewłaściwie podpisane nie będą podlegały ocenie). Wzór karty 
informacyjnej: 
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Konkurs plastyczny „Walentynkowa wiadomość” 
Dane autora pracy 
Imię i nazwisko  
Wiek  
Dane placówki / nauczyciela lub rodzica / opiekuna prawnego / uczestnika w przypadku 
zgłoszenia indywidualnego 
Nazwa placówki  
Ulica / Numer  
Kod pocztowy, miejscowość   
Imię i nazwisko  
Tel. kontaktowy  
Adres mailowy  

6. Prace wraz z podpisanym Oświadczeniem (załącznik nr 1) należy dostarczyć do Organizatora do 
dnia 4 lutego 2021 roku (decyduje data wpływu).  Adres wysyłki: 

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 
ul. Wojska Polskiego 139 

86-100 Świecie 
z dopiskiem „WALENTYNKOWA  WIADOMOŚĆ” 

 
UWAGA - PRACE MOŻNA WRZUCAĆ DO SKRZYNKI, KTÓRA UMIESZCZONA JEST PRZY 
WEJŚCIU DO BUDYNKU OKSIR OD STRONY UL. WOJSKA POLSKIEGO. 

7. Koordynatorem konkursu jest Hanna Kawecka: tel. 795 117 260, e-mail: hkawecka@oksir.eu 
8. Przesłane prace przechodzą na własność organizatorów i nie będą odsyłane. 
9. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym użyczeniem praw autorskich na 

wykorzystanie prac w celach promocyjnych Konkursu.  
10. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na umieszczenie, gromadzenie i 

przetwarzanie swoich danych osobowych/ danych Uczestnika w bazie danych OKSiR w celach 
związanych z konkursem fotograficznym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

11. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą podlegały ocenie konkursowej. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

1. O wyłonieniu laureatów konkursu decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa 
2. Prace będą oceniane według następujących kryteriów:  

- oryginalność pomysłu, 
- estetyka pracy, 
- walory plastyczne. 

3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.  
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4. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem do 14 lutego 2021 
roku. Informacje o konkursie zostaną umieszczone także na stronie www.oksir.eu w zakładce: 
Edukacja - Konkursy. 

 
NAGRODY 

1. Organizator przyzna nagrody rzeczowe w poszczególnych kategoriach wiekowych.  
2. Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę.    
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk o laureatach    

konkursu  oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz  
w prasie, mediach i Internecie. 
 

http://www.oksir.eu/

