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Regulamin konkursu plastycznego „Rodzina, rodzinka” 
 

Organizator: 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie, instruktor zespołów plastycznych - mgr Milena Rogóż 

 

Cele konkursu: 

 rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej 

 zachęcanie młodych uczestników do poszukiwania nowych środków wyrazu artystycznego 

 promowanie wartości rodzinnych 

 uwrażliwianie na przyrodę 

 zachęcanie do obserwacji zwyczajów zwierząt 

 

Warunki uczestnictwa: 

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży mikołowskich szkół, w wieku 7 - 18 lat. 

2. Przedmiotem konkursu jest ukazanie rodziny ludzkiej albo zwierzęcej w codziennych 

zajęciach, zabawie lub innych zaobserwowanych sytuacjach. 

3. Technika: malarstwo, rysunek, grafika i inne płaskie trwałe techniki (z wykluczeniem 

wszelkich materiałów sypkich). 

4. Format pracy: A4 lub A3. 

5. Prace oceniane będą w 3 kategoriach wiekowych: 

 I kategoria: 7 - 10 lat, 

 II kategoria: 11 - 15 lat, 

 III kategoria: 16 - 18 lat. 

6. Oceniana będzie samodzielność, oryginalność oraz pomysłowość w wykonaniu pracy. 

7. Przyjmowane będą prace indywidualne. Prac nie rolować oraz nie zginać. 

8. Wszystkie nadesłane prace stają się własnością organizatora OPP w Mikołowie i nie podlegają 

zwrotowi. 

9. W przypadku niezadawalającej ilości prac organizator zastrzega sobie prawo do odwołania 

konkursu. 

10. O wynikach i wystawie pokonkursowej poinformujemy telefonicznie. 

11. Termin składania prac: do 8 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) w sekretariacie placówki 

Ogniska Pracy Pozaszkolnej, ul. K. Miarki 9, 43 - 190 Mikołów. 

12. Każda praca powinna na odwrocie zawierać metryczkę: 

 imię i nazwisko autora 

 wiek 

 tytuł pracy 

 nazwa, adres i numer telefonu szkoły/placówki 

 imię i nazwisko nauczyciela/instruktora 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do eksponowania i wykorzystania zdjęć nagrodzonych 

prac. 

14. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. 

 



Zgoda rodzica/prawnego opiekuna na udział dziecka 

w Miejskim Konkursie Plastycznym pt. „Rodzina, rodzinka” 

 

 

I. Wyrażam  zgodę na udział w Konkursie mojego dziecka: 

 

……………………………………………………………………………..………. 
(imię i nazwisko dziecka, wiek) 

 

…………………………………………………………………………………….. 
(nazwa i adres szkoły, placówki pozaszkolnej lub adres zamieszkania w przypadku zgłoszenia indywidualnego) 

 
II.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów Konkursu danych osobowych mojego 

dziecka w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem 

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). 

 

III 

Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka na zdjęciach umieszczonych  

na stronie internetowej/stronie Facebook Ogniska oraz w prasie). 

 

 

 
 

………………………………………… 
Podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

 


