
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

pt. „ 300-LECIE KORONACJI OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ ” 

1. Organizatorzy konkursu: 

Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie. 

2. Cele konkursu: 

• przybliżenie historii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, 

• poznanie roli i znaczenia Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w historii Polski,  

• pobudzenie aktywności plastycznej dzieci i młodzieży.  

 

3. Szczegóły konkursu: 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu 

wągrowieckiego i nawiązuje do ustanowienia roku 2017 rokiem 300-lecie koronacji obrazu Matki Bożej 

Częstochowskiej. Temat:  

„Przedstaw graficznie jak według Ciebie mogła wyglądać uroczystość 

koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej 8 września 1717 roku”. 

 

TECHNIKA WYKONANIA: format pracy to A4 lub A5, technika wykonania dowolna. 

4. Kategorie konkursowe: 

I KATEGORIA (uczniowie z klas I-III szkół podstawowych z terenu powiatu wągrowieckiego).  

Jeden uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę plastyczną  

 

II KATEGORIA (uczniowi z klas IV-VI szkół podstawowych z terenu powiatu wągrowieckiego).  

Jeden uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę plastyczną 

 

III KATEGORIA (uczniowie szkół gimnazjalnych z terenu powiatu wągrowieckiego).  

Jeden uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę plastyczną  

  

5. Miejsce i termin składania prac: 

 Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie, ul. Podgórna 5, 62-105 Łekno, osobiście bądź pocztą. 

 Termin do 31 marca 2017 r. (piątek) do godziny 16
00

. 

6. Na każdej pracy należy umieścić: 

 Imię i nazwisko uczestnika, adres i numer telefonu szkoły, wiek, kategoria. 

Nadesłanie prac na konkurs jest równoważne z wyrażeniem zgody na wystawienie prac z podaniem 

danych osobowych i wizerunków indywidualnych uczestników oraz nazw placówek 

uczestniczących w konkursie na stronie internetowej GOK i Gminy Wągrowiec oraz w prasie 

lokalnej  i innych publikacjach. 

 



7. Ocena prac: 

 Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora. 

 Prace będą oceniane w grupach wiekowych. Oceniane będą wyłącznie prace indywidualne oraz prace 

spełniające warunki regulaminu. 

Oceniając prace jury będzie brało pod uwagę: 

 zgodność z regulaminem konkursu, 

 pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu, 

 samodzielność i estetykę wykonania pracy. 

Wszystkie nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i przechodzą na rzecz organizatorów. 

8. Rozstrzygnięcie konkursu: o miejscu oraz godzinie rozstrzygnięcia konkursu laureaci zostaną 

powiadomieni telefonicznie. 

9. Nagrody: 

 W kategorii I, II jak i III przyznane zostaną nagrody rzeczowe i dyplomy. 

10. Wszelkie wątpliwości i pytania proszę kierować pod nr tel.: 672616011  

      lub drogą mailową: goklekno5@wp.pl 
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