
Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa serdecznie zaprasza do  
udziału w konkursie plastycznym „Pocztówka z wakacji”. Konkurs ten jest  

kierowany do dzieci i młodzieży z terenu Doliny Karpia.

Regulamin Konkursu Plastycznego 
„Pocztówka z wakacji”

Organizator: Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa  

Termin: 1.09.2011 rok  – 30.09.2011 rok 

Tematyka prac konkursowych: „Pocztówka z wakacji”

Uczestnicy: dzieci i młodzież z terenu Doliny Karpia 

Cele konkursu:
- przedstawienie oczami dzieci i młodzieży wspomnień tegorocznych wakacji; 
- rozwijanie kreatywności uczestników konkursu;
-  organizacja  wystawy  pokonkursowej  na  której  zostaną  zaprezentowane 
wyróżnione prace nadesłane na konkurs; 
- kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej; 
-  popularyzacja  działań  plastycznych  i  poszerzenie  wiedzy  z  zakresu  różnych 
technik plastycznych;
- integracja dzieci i młodzieży z terenu Doliny Karpia. 

Warunki uczestnictwa:
-  warunkiem  udziału   w  konkursie  jest  złożenie  pracy  konkursowej  zgodnej  
z tematem w terminie nie  przekraczającym 30 września;
-  prace  należy  przygotować  w  formie  pocztówki  o  wymiarach  16  cm  x  23  cm  
(format A5), technika wykonania jest dowolna;
- każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę, wykonaną samodzielnie;
- prace niezgodne z regulaminem lub złożone po terminie nie będą oceniane;
 - prace przesłane do konkursu powinny zostać opisane na odwrocie w następujący 
sposób:

KARTA ZGŁOSZENIA
Imię i nazwisko autora pracy
Wiek /klasa
Pełna  nazwa  szkoły/oddziału 
przedszkolnego/organizacji  zgłaszającej 
pracę na konkurs
Numer  kategorii  konkursowej  w  jakiej 
osoba uczestniczy  
Numer telefonu do opiekuna/ e – mail
Gmina 



Kategorie konkursowe:
* I kategoria:   przedszkolaki oraz zerówka;
* II kategoria:  I – III klasa szkoły podstawowej;
* III kategoria:  IV – VI klasa szkoły podstawowej;
* IV kategoria:  I – III klasa gimnazjum. 

Zgłoszenia: 
Zgłoszenia  prac  przyjmowane  są  w  terminie  nie  przekraczającym  30  września  
w Ośrodku Kultury Gminy Tomice. Prace można wysłać pocztą na adres: Ośrodek 
Kultury  Gminy  Tomice,  ul.  Dworska  9,  34  –  100  Tomice,  z  dopiskiem 
„POCZTÓWKA Z WAKACJI”. 

Nagrody:
Wyróżnione  prace  w  każdej  z  kategorii   zostaną  nagrodzone.  Organizator 
przewiduje  nagrody  rzeczowe  oraz  dyplomy.  Najlepsze  prace  zostaną  również 
opublikowane na stronie internetowej Ośrodka Kultury www.kultura.tomice.pl .  

Rozstrzygnięcie konkursu:
Wyniki  konkursu  zostaną  opublikowane  na  stronie  internetowej  do  dnia  14 
października.  Wręczenie nagród nastąpi w dniu 24 października o godzinie 9.30  
w  Ośrodku  Kultury  Gminy  Tomice.  Wręczenie  nagród  będzie  poprzedzone 
spektaklem teatralnym. Na spektakl zapraszamy wszystkich uczestników konkursu 
wraz z opiekunami. W razie nieobecności osób nagrodzonych spoza gminy Tomice 
nagrody zostaną  przesłane  pocztą,  a  uczestnicy  z  terenu  gminy Tomice  nagrody 
będą  mięli  do odebrania  w Ośrodku Kultury.  Prosimy o  potwierdzenie  udziału  
w rozstrzygnięciu konkursu do dnia  20 października.

Postanowienia końcowe: 
- prace zostaną ocenione przez specjalnie powołaną komisję konkursową; 
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora;
-  wszystkie  prace  biorące  udział  w konkursie  pozostaną własnością  organizatora, 
który zastrzega sobie prawo do ich publikacji;
- organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu czy odwołania konkursu 
z przyczyn nie zależnych od organizatora. 

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY

                                                                  
                         

http://www.kultura.tomice.pl/

