
 

 

REGULAMIN KONKURSU  

,, KARTKA OKOLICZNOŚCIOWA Z OKAZJI DNIA MATKI’’ 

 

 

I. Organizator:  

 

Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie 

 
 

II. Cele konkursu:  

 

 wzbogacenie wiedzy na temat polskich tradycji kulturowych 

 umożliwienie zaprezentowania swojego talentu 

 doskonalenie umiejętności plastycznych  

 ukazanie innych form spędzanie czasu wolnego  

 pobudzanie wyobraźni  

 rozwijanie zdolności twórczego myślenia 

 promowanie aktywnego uczestnictwa w lokalnej kulturze  

 

 

III. Warunki uczestnictwa: 

 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci z terenu gminy Kwidzyn. 

2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie  kartki okolicznościowej z okazji Dnia 

Matki  

3. Praca  powinna  być wykonana dowolną techniką plastyczną w formacie  

A5 lub A6 

4. Prace konkursowe nie powinny być nigdzie dotąd publikowane i nagradzane. 

5. Jeden uczestnik może przesłać na e-maila dwa zdjęcia: etap powstawania 

pracy i gotowej pracy. 

6. Tematyka pracy konkursowej powinna nawiązywać do święta z okazji Dnia 

Matki 

 

       Do nadesłanych zdjęć należy załączyć kartę informacyjną: imię i nazwisko, 

kategoria wiekowa - klasa, adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy do rodzica lub 

opiekuna, e- mail (karta informacyjna do pobrania na stronie GOK Kwidzyn 

gokkwidzyn.pl), którą również należy dosłać wraz ze zdjęciami na adres email: 

aneta@gokkwidzyn.pl. 

7. W przypadku wykrycia plagiatu podczas konkursu lub po jego zakończeniu 

zdjęcia prac zostaną wycofane z konkursu, a informacje o tym fakcie podana 

do publicznej wiadomości. 

8.  Zdjęcia powstałych prac będą oceniane i nagradzane z zachowaniem 

następującego podziału na grupy wiekowe: 

 

mailto:aneta@gokkwidzyn.pl


                    

 

                   - I  kategoria wiekowa     5-6 latki 

                   - II kategoria wiekowa klasy I – III 

                   - III kategoria wiekowa klasy IV - VI 

        - IV kategoria wiekowa klasy VII - VIII 

 

9. Zdjęcia nadesłanych prac stają się własnością organizatora. 

 

IV. Termin i sposób nadesłania prac 

 (tylko za pomocą zdjęć przesłanych na e- maila) 

 

Uczestnik przesyła dwa zdjęcia prac tzn. pierwsze zdjęcie z tego jak powstaje 

praca oraz drugie z gotową już pracą należy przesyłać na adres email: 

aneta@gokkwidzyn.pl  do 11 maja 2020r. 

 
 

V. Ocena prac odbędzie się w dwóch etapach:  

 

1.Nadesłane zdjęcia prac zostaną ocenione przez komisję powołaną przez 

organizatora . 

 

Komisja dokonując oceny będzie kierowała się: 

 zgodnością pracy z tematem i regulaminem konkursu 

 ogólne wrażenie estetyczne pracy 

 oryginalność pomysłu sposób jego wykonania i wykorzystania materiałów 

2. Oceny dokonają również użytkownicy gokkwidzyn.pl i fb GOK Kwidzyn głosując 

poprzez zostawienie „like”  - polubienia pod zdjęciem wybranej przez siebie pracy. 

             Termin głosowania przez użytkowników fb GOK Kwidzyn  upłynie  

             w dniu 18 maja. 

 

VI. Ogłoszenie nagrodzonych prac nastąpi w maju 20 maja 2020r. 

 

Nagrodzeni zostaną powiadomieni telefonicznie, a pełna lista zwycięzców 

zostanie zamieszczona na stronie www.gokkwidzyn.pl oraz fb GOK Kwidzyn. 

 

Mając na uwadze realne zagrożenie koronawirusem SARS - Cov-2 w trosce  

o bezpieczeństwo i zdrowie naszych uczestników nagrody zostaną wysłane 

pocztą. 

 

Prosimy na bieżąco śledzić też naszą stronę internetową www.gokkwidzyn.pl 

oraz fb GOK Kwidzyn. 

 

Serdecznie zapraszamy 

http://www.gokkwidzyn.pl/
http://www.gokkwidzyn.pl/

