
 

„Mój bohater z bajki” 
 

POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY –  
BAJKOWA KUKIEŁKA/PACYNKA 

przedstawiająca wybraną bajkową postać 
 

 

Biblioteka Publiczna Gminy Wągrowiec w Łeknie zaprasza do udziału w konkursie 

plastycznym na przygotowanie kukiełki przedstawiającej dowolną postać ze znanej bajki.  

Celem konkursu jest pobudzenie wyobraźni plastycznej dzieci, rozwinięcie pojęcia pracy 

przestrzennej oraz zainteresowanie dzieci nową techniką plastyczną. 

Nagrodzone prace zostaną pokazane w formie wystawy w BPGW w Łeknie podczas 

Powiatowego Konkursu „Bajkowe ABC”. 

 

ORGANIZATOR: 

Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie 

Biblioteka Publiczna Gminy Wągrowiec w Łeknie 

ul.Podgórna 5 

62-105 Łekno 

Tel.672616011 

REGULAMIN 

 

UCZESTNICY KONKURSU: 

Konkurs skierowany jest do dzieci klas I-III oraz IV – VI szkół podstawowych z terenu 

Powiatu Wągrowieckiego 

KRYTERIA OCENY I WYBORU PRAC: 

 samodzielność, 

 staranność, estetyka, 

 pomysłowość, 

 zastosowany materiał, 

 ogólne wrażenie artystyczne, 

 nawiązanie do tematu konkursu. 

  

 



WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE: 

 Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: 

Klasy I-III,  

Klasy IV - VI 

 Zgłaszane prace muszą być wykonane indywidualnie (prace zespołowe nie będą 

oceniane), 

 Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko JEDNĄ pracę, 

 Wszystkie nadesłane prace oraz prawa autorskie przechodzą na własność 

Organizatora, który będzie wykorzystywał kukiełki/pacynki podczas organizowanych 

przez GOK i BPGW w Łeknie zajęć oraz przedstawień, 

 Kukiełka/pacynka musi przedstawiać dowolnie wybraną bajkową postać, 

 Kukiełka/pacynka musi mieć formę przestrzenną, 

 Dopuszcza się wykonanie kukiełki/pacynki z następujących materiałów: papier, 

tkanina, drut, drewno, techniki łączone,  

 Do każdej pracy należy dołączyć starannie przymocowaną małą metryczkę 

 z następującymi informacjami: imię i nazwisko, klasa, szkoła, nr telefonu oraz postać 

jaką przedstawia kukiełka, 

 Wielkość wykonanych prac: od 0,30 – 0,50 metra + kij, na którym będą osadzone, 

 Udział w konkursie jest równocześnie zgodą na filmowanie, fotografowanie oraz 

publikację prac, 

 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 16 marca 2016 r. podczas 

powiatowego konkursu „Bajkowe ABC” w siedzibie Organizatora.  

 Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów ogłoszenia wyników oraz 

wręczenia nagród. 

  

Prace prosimy dostarczyć do 9.03.2016 r. do: 

Gminnego Ośrodka Kultury w Łeknie,  

ul. Podgórna 5 , 62-105 Łekno 

tel. 672616011 

w godzinach: pon -pt 8.00-17.00, sob – 9.00-14.00 

 


