
XI  REGIONALNY  KONKURS  PLASTYCZNY 

„MALUJEMY Z NATURY” 

16 maja 2019 

Uwaga!!! Nowość — patrz pkt 4d 

REGULAMIN 

1. Organizator: 

Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowicach 

ul. Zjednoczenia 67, 43-250 Pawłowice, tel. 32 47 22 570. 

2. Cele konkursu: 

- wymiana doświadczeń grup plastycznych, 

- popularyzowanie twórczości artystycznej wśród dzieci i dorosłych, 

- konfrontacja osiągnięć plastycznych. 

3. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

a) Uczestnikami konkursu mogą być dzieci, młodzież i dorośli z terenu województwa 

śląskiego. Prace będą oceniane i nagradzane z zachowaniem następującego podziału 

na grupy wiekowe: 

- 7 - 10 lat, 

- 11 - 14 lat, 

- 15 - 20 lat, 

- powyżej 21 lat. 

b) Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest: 

 dostarczenie osobiście lub na adres organizatora wypełnionej karty zgłoszenia. 

Wzór karty zgłoszenia jest dołączony do regulaminu oraz dostępny na stronie 

internetowej www.kultura.pawlowice.pl. W przypadku uczestników 

niepełnoletnich kartę wypełnia rodzic lub opiekun prawny dziecka. 

 wyrażenie zgody na bezpłatne publikowanie imienia i nazwiska oraz wizerunku 

przez Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowicach wyłącznie w celu udziału 

w konkursie i promowania imprezy (rozporządzenie UE o ochronie danych 

osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.). 

 dostarczenie karty zgłoszeniowej do 10 maja 2019 r. 

 dokonanie opłaty wpisowej w kasie GOK, w dniu konkursu, w wysokości 7,00 zł. 

  

http://www.gokpawlowice.pl/
http://www.gokpawlowice.pl/
http://www.gokpawlowice.pl/


4. Przebieg konkursu: 

a) Konkurs przeprowadzony będzie w sali bankietowej Gminnego Ośrodka Kultury przy 
ul. Zjednoczenia 67 w Pawłowicach 16 maja 2019 r. Rozpoczęcie konkursu o godz. 
1000, zakończenie o godz. 1400. 

b) Rejestracja uczestników w dniu konkursu i przyjmowanie wpłat w kasie GOK od godz. 
915  do 1000.  

c) W konkursie może wziąć udział max. 100 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

d) Zadaniem konkursowym będzie narysowanie bądź namalowanie pracy w formacie min. 
A3 o wybranym temacie: 

 postaci ludzkiej ucharakteryzowanej przez organizatora, 

 martwej natury zaaranżowanej przez organizatora. 

e) Organizator zapewnia podstawowe materiały, tj.: brystol. Uczestnik we własnym 
zakresie zaopatruje się w materiały plastyczne odpowiednie do wybranej przez siebie 
techniki. 

f) Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej organizatora do dnia 21 maja 
br. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się na scenie podczas imprezy plenerowej 
XXVIII DNI GMINY PAWŁOWICE - 25 maja - ok. godz. 1700. 

g) Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora. W ocenie prac będzie wzięta 
pod uwagę umiejętność komponowania, posługiwania się narzędziami w wybranej 
technice oraz estetyka i poziom wykonania pracy. 

h) Decyzje jury są niepodważalne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

5. Nagrody: 

a) Nagrodami w konkursie są karty podarunkowe do sieci salonów EMPIK oraz 
pamiątkowe dyplomy. 

b) Nagrody nieodebrane w dniu 25 maja będzie można odebrać w biurze GOK do 31 maja 
br. Po tym terminie nagrody przechodzą na własność organizatora. 

6.  Postanowienia końcowe: 

a) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia warunków konkursu. 

b) Prace plastyczne przechodzą na własność organizatora konkursu. 

c) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki uczestników oraz przedmioty 
do nich  należące, tak podczas podróży jak i w czasie trwania konkursu. 

ZAPRASZAMY  WSZYSTKICH  MIŁOŚNIKÓW  RYSOWANIA  I  MALOWANIA! 

 

 

 

  



KARTA ZGŁOSZENIA 

XI REGIONALNY KONKURS PLASTYCZNY 

„MALUJEMY Z NATURY” 
Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowicach 

Pawłowice, 16 maja 2019 

1. Imię i nazwisko............................................................................................................................. .... 

 

2.  Wiek................................................................................................................................................. 

 

3.  Dokładny adres zamieszkania........................................................................................................ 

 

4.  Telefon kontaktowy......................................................................................................................... 

 

5. Nazwa i adres placówki delegującej ............................................................................................... 

 

5. Imię i nazwisko opiekuna-nauczyciela........................................................................................ 

 
tel.............................................................................................(dotyczy uczestników niepełnoletn ich) 

Wyrażam zgodę na bezpłatne publikowanie imienia i nazwiska mojego/ mojego dziecka *), wizerunku, 
a także wykorzystanie prac oraz zdjęć prac przez Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowicach wyłącznie 
na potrzeby organizacji, przeprowadzenia i promowania XI Konkursu Plastycznego MALUJEMY 
Z NATURY (zgodnie z rozporządzeniem UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016r.). 

 

...................................................................... 

         podpis uczestnika 
            lub pełnoletniego opiekuna 

 
 
*) – niepotrzebne skreślić 


