
GMINNY KONKURS PLASTYCZNY 
 

POCZTÓWKA WIELKANOCNA 
 

Regulamin 
 

 
1. Organizator : Opolskie Centrum Kultury, ul. Lubelska 30, 24-300 Opole Lubelskie. 
2. Adresaci : dzieci i młodzież uczęszczająca do przedszkoli i szkół podstawowych z terenu gminy Opole 

Lubelskie. 
3. Cele konkursu : rozwijanie wyobraźni, promowanie twórczych dokonań młodych artystów, ćwiczenie 

sprawności manualnej, możliwość prezentacji własnych prac, przybliżenie tradycji Świąt Wielkanocnych. 
4. Temat : „Pocztówka Wielkanocna”. 
5. Format pracy : A6 lub A5. 
6. Technika : dowolna. 

UWAGA! praca konkursowa nie może zawierać elementów sypkich, klejących (np. plastelina), ruchomych itp. 
7. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. 
8. Każdy uczestnik do pracy powinien dołączyć wypełnioną kartę zgłoszeniową oraz oświadczenie o 

przetwarzaniu danych osobowych. 
9. Każda praca powinna być czytelnie podpisana na odwrocie pracy drukowanymi literami : imię, nazwisko, 

klasa, miejscowość. 
10. Termin dostarczenia prac do 20 marca 2020r. 
11. Prace dostarczone po terminie lub niezgodne z regulaminem nie będą oceniane. 
12. Jury powołane przez Organizatora przyzna : Grand Prix, I, II, III miejsca, wyróżnienia w niżej wymienionych 

kategoriach oraz dokona kwalifikacji prac do wystawy.  
Kategorie : 
- przedszkola 
- klasy I - III 
- klasy IV - VI 
- klasy VII – VIII 

13. Główną nagrodą dla autora najlepszego projektu (zdobywcy Grand Prix) jest publikacja wydawnicza karty 
pocztowej. Będzie to oficjalna karta świąteczna Opolskiego Centrum Kultury z okazji tegorocznych Świąt 
Wielkiej Nocy.  

14. Przy ocenie prac Jury weźmie pod uwagę : zgodność z tematyką, formatem i techniką konkursu, oryginalność 
i pomysłowość, stopień trudności wykonania, walory artystyczne, estetykę wykonania. 

15. Lista osób nagrodzonych i wyróżnionych zostanie opublikowana 24 marca 2020r. na stronie 
www.ockopolelubelskie.pl 

16. O wynikach konkursu oraz wszelkich terminach z nim związanych poinformujemy telefonicznie tylko 
laureatów. 

17. Wszystkie prace przechodzą na własność Organizatora. Na prośbę wykonawcy mogą zostać odebrane 
w terminie od 27 kwietnia 2020r. do 8 maja 2020r. 

18. Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się podczas Kiermaszu Wielkanocnego, 28 marca 2020r. 
(sobota) na Skwerku Miejskim w Opolu Lubelskim. 

19. Wybrane prace zostaną zaprezentowane na wystawie w holu głównym Opolskiego Centrum Kultury. 
20. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego publikowania prac konkursowych na stronie 

internetowej Organizatora, w prasie, telewizji, plakatach oraz we wszystkich innych wydawnictwach. 
21. Regulamin, karta zgłoszeniowa i plakat konkursu znajdują się na stronie www.ockopolelubelskie.pl 


