
 

 

 

 

XXVI   POWIATOWY  PLASTYCZNY  KONKURS  DLA  DZIECI   ,,PLASTEK” 

na temat : „Zwierzęta i ich rodziny” 

 

ORGANIZATOR : 

Sochaczewskie Centrum Kultury, ul. Chopina 101 

1.CELE  KONKURSU : 

-Rozwijanie wyobraźni. 

-Stworzenie wystawy prac i prezentacja twórczości dziecięcej w galerii SCK. 

2.TEMATYKA  PRAC: 

Każdy zwierzak ma swoją rodzinę albo w przyrodzie albo w świecie ludzi. Wszystkie dzieci 

kochają zwierzęta te małe i duże, uwielbiają koty, pieski, konie, króliczki, świnki morskie 

itp. Zapraszamy do zobrazowania tego jak żyją zwierzątka z rodzinami. 

3.UCZESTNICY KONKURSU: 

-Konkurs o zasięgu powiatowym 

-Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci i młodzież (Przedszkola, Szkoły Podstawowe) .  

  Prace oceniane będą w następujących kategoriach : 

Kategoria I obejmuje: Przedszkola i klasy zerowe  (przedszkolne   i  szkolne) 

Kategoria II obejmuje: Klasy od  I  do  III 

Kategoria  III obejmuje: Klasy od  IV  do  VI 

4.JURY: 

 -Jury dokona oceny prac przyznając nagrody w/g kategorii 

-Nagrody rzeczowe i dyplomy przyznawane będą w trzech kategoriach wiekowych   I, II, III 

miejsca  i wyróżnienia 

 

 

 

 

 



5.WARUNKI KONKURSU: 

 -Zgłaszająca się placówka może  dostarczyć do 10 prac w każdej z trzech  kategorii 

wiekowych       

-Nie przyjmujemy prac zbiorowych i zrolowanych 

-Prace które będą reprezentować daną placówkę muszą być wyłaniane w drodze 

wewnętrznego konkursu 

-Komisja zastrzega sobie prawo wyboru prac do ekspozycji pokonkursowej 

-Prace mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej (zachęcamy  

do eksperymentowania) 

-Prace wykonane niesamodzielnie nie będą oceniane !! 

-Format prac A 3 

-Wymagana jest oprawa prac ( passe – partout  nie więcej niż 2cm ) 

-Każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę, opisaną drukowanymi literami, 

zawierającą następujące dane : imię, nazwisko, klasę, tytuł pracy, nazwę i adres szkoły lub 

przedszkola, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, tel. kontaktowy 

-Nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane, pozostaną własnością  organizatorów,  

którzy  zastrzegają sobie  możliwość ich opublikowania 

-Biorąc udział w Konkursie, uczestnik akceptuje jego Regulamin. 

6. POSTANOWIENIA DODATKOWE  

  Autorzy (opiekunowie prawni w imieniu niepełnoletnich autorów) zgadzają się na  

 wykorzystanie prac w następujący sposób: 

 

-Utrwalanie oraz powielanie prac techniką cyfrową i drukarską w nieograniczonej liczbie 

egzemplarzy, 

 

-Rozpowszechnianie prac poprzez publiczne wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne 

udostępnianie prac w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w 

czasie przez siebie wybranym (dwutygodniowa wystawa w galerii TRAKT). 

 

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 Organizator zastrzega sobie prawo do: 

-zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub 

innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizację Konkursu. 

-rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu. 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                        

 

 

Termin dostarczenia prac do 31 maja 2019 r.(piątek) - 

na adres : Sochaczewskie Centrum Kultury 
ul. Chopina 101 

96-500  Sochaczew 
tel. (46) 863-25-72  

sekretariat.chopina.sck@gmail.com  
 

Otwarcie wystawy połączone z uroczystym podsumowaniem  konkursu, wręczeniem  

nagród, wyróżnień i dyplomów obędzie się: 

6  czerwca 2019 r. (czwartek) 

o godzinie 12.00 w galerii ,,TRAKT’’ 

Sochaczewskiego Centrum Kultury ul. Chopina 101 

 

UWAGA: 

Podany termin może ulec zmianie, o czym organizator poinformuje zainteresowanych w 

formie pisemnej   z odpowiednim wyprzedzeniem. Serdecznie zapraszamy! 

                                                                                 

 

  


