
REGULAMIN XXII POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO  
ORGANIZOWANEGO Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA 
 

pt. „Łęczyńskie tradycje bożonarodzeniowe” 
 

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z terenu powiatu Łęczyńskiego.  
Prace powinny przedstawiać autorskie interpretacje związane z okresem Świąt Bożego Narodzenia, 

nawiązywać do lokalnych tradycji i zawierać elementy krajobrazu najbliższej okolicy. 
 

Organizatorzy: 
Starostwo Powiatowe w Łęcznej  
Centrum Kultury w Łęcznej  

 
Cele konkursu: 
- promowanie walorów kulturowych i krajobrazowych ziemi łęczyńskiej   

- pogłębianie wiedzy na temat lokalnych tradycji 
- rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej  inspirowanej Świętami Bożego Narodzenia  
- prezentacja twórczości  dzieci i  młodzieży, 
   

Zasady uczestnictwa w konkursie: 
- uczestnikami mogą być dzieci i  młodzież z powiatu łęczyńskiego, których prace będą oceniane grupach wiekowych:     
  Przedszkolaki; klasy I-III szkoły podstawowej; klasy IV-VI szkoły podstawowej; klasy VII szkoły podstawowe oraz gimnazja  
  i  szkoły ponadgimnazjalne, 

- organizator powoła Jury, które zdecyduje o zakwalifikowaniu prac do konkursu, zakwalifikowaniu prac na wystawę oraz    
  przyznaniu nagród, 
- w każdej grupie wiekowej dla zwycięzców zostaną przyznane 3 nagrody i wyróżnienia, 

- instytucje i  nauczyciele reprezentowane przez autorów prac otrzymają pamiątkowe dyplomy,  
- uczestnika konkursu może przygotowywać tylko jeden nauczyciel, 
- prace plastyczne należy wykonać w formacie A-4 lub  A -3, nie oprawione, w dowolnej płaskiej technice plastycznej z wyjątkiem   
   materiałów nietrwałych i sypkich (koraliki, plastelina, kasza, bibuła) oraz zakupionych elementów dekoracyjnych.  

- prace zbiorowego autorstwa, zwinięte w rulon, zniszczone lub niezgodne z regulaminem   
  nie zostaną zakwalifikowane do konkursu,  
- przyjmujemy wyłącznie prace zawierające informacje: imię i  nazwisko autora, klasa, adres i  numer    
  telefonu szkoły, imię i  nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego praca została wykonana,  

  dane prosimy umieszczać na formularzu zgłoszeniowym i na odwrocie pracy, 
- prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu wraz z kartą zgłoszenia (w załączeniu) prosimy   
  dostarczyć do dn. 15 grudnia 2017 r. na adres: Centrum Kultury, ul. Obrońców Pokoju 1, 21 – 010 Łęczna 

- wystawa pokonkursowa czynna będzie w dn. 5 –26 I 2018 r. w galerii  CK ul. Obrońców Pokoju 1, 
 

Otwarcie wystawy, wręczenie nagród i dyplomów nastąpi w dniu 5 stycznia 2018 r. o godz.13.00 
w Centrum Kultury ul. Obrońców Pokoju1, na które serdecznie zapraszamy autorów prac, nauczycieli i rodziców.  

 
Postanowienia końcowe 
1.Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.  
2.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo opublikowania zdjęć oraz informacji z  przebiegu konkursu w mediach (Internet, prasa, prezentacje 

multimedialne) oraz w publikacjach i w wydawnictwach powiatu łęczyńskiego (druk w dowolnej liczbie publikacji  
i  w dowolnym nakładzie) oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechnienia.  

3.Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na  wykorzystywanie danych osobowych uczestników oraz opiekunów 

zgodnie z przepisami ustawy z 29 s ierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2015 r. poz. 2135 z późn zm.)  
4.Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za  naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.  
5.Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, przedłużenia, przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyny.  

6.Ewentualne wątpliwości powstałe przy s tosowaniu niniejszego regulaminu rozstrzyga Organizator konkursu.  
7.Przystąpienie do konkursu oznacza wyrażenie zgody bez zastrzeżeń na warunki niniejszego Reg ulaminu.  

8.Przys łane prace przechodzą na własność organizatora.  

 
Informacje o konkursie i  jego wynikach dostępne będą na stronie: www.ck.leczna.pl  i  www.powiatleczynski .pl   
oraz pod nr tel. 81 7521547. W przypadku nieobecności podczas podsumowania konkursu dyplomy i nagrody możn a odebrać do 
końca stycznia 2018 r. w CK. 

 
 
 

 

http://www.ck.leczna.pl/
http://www.powiatleczynski.pl/

