
 



 
Regulamin Konkursu Plastycznego  

dla dzieci 

„ Zwierzątko – symbol 
Wielkanocy” 

 
 
 
 
§1. Organizator 
 

1. Organizatorem konkursu plastycznego dla dzieci „Zwierzątko – symbol Wielkanocy” jest 
Kępiński Ośrodek Kultury, 63-600 Kępno, ul. Broniewskiego 5 – zwany dalej Organizatorem. 

 
§2. Temat konkursu 
 

1. Tematem konkursu jest praca plastyczna wykonana dowolną, przestrzenną techniką. Prace muszą 
przedstawiać zwierzątko związane z symboliką świąt Wielkanocy, ozdobione dowolnymi elementami 
wielkanocnymi. 

§3. Cele konkursu 
 

1. Kultywowanie tradycji wielkanocnych. 
2. Pobudzanie kreatywności . 
3. Rozwijanie zdolności plastycznych. 
4. Twórcze spędzanie wolnego czasu. 
5. Nabywanie i rozwijanie umiejętności fotografowania przedmiotów. 
6. Stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości prezentacji własnych dokonań artystycznych. 

 
§4. Uczestnicy Konkursu 
 

1. Uczestnikami Konkurs „Zwierzątko – symbol Wielkanocy” mogą być dzieci w wieku szkolnym 
–  uczniowie klas 1-6 szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Kępno. 

 
§5. Zasady Konkursu 
 

1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w formie przestrzennej zgodnej z tematem. 
2. Dostarczenie pracy do KOK polega wyjątkowo na wykonaniu dwóch zdjęć z etapów przygotowania 

pracy oraz jednego zdjęcia gotowej pracy konkursowej, opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz 
wiekiem wykonawcy. Zdjęcia mogą być wykonane aparatem cyfrowym, telefonem lub tabletem i 
przesłanie tych zdjęć w zgłoszeniu dokonanym za pomocą maila.. 

3. Na etapie pracy manualnej - technika wykonania dowolna. 
4. Kartę zgłoszeniową wraz ze zdjęciami oraz załącznikami należy przesłać na adres  e-mail: 

sekretariat@kok.kepno.pl . 
5. W tytule wiadomości e-mail należy umieścić następujący tekst: ZGŁOSZENIE DO KONKURSU 

Zwierzątko – symbol Wielkanocy. UWAGA! Organizator nie ponosi odpowiedzialności 
za nie odebranie zgłoszeń i prac konkursowych załączonych do e-maili, mających 
w tytule inną treść niż podana powyżej. 

6. Do konkursu uczestnik może zgłosić jedną pracę plastyczną przedstawioną w formie zdjęć. 
7. Zgłoszenie musi być wypełnione czytelnie, aby nie powodować powstania jakichkolwiek wątpliwości. 

Organizator ma prawo odrzucić prace konkursowe, których zgłoszenia są nie kompletnie wypełnione 
bądź nieczytelne. 

8. Do pracy  konkursowej powinny być dołączone załączniki określone w § 9  pkt 3. Prace zgłoszone bez 
dołączonych formularzy nie będą brać udziału w konkursie. 

 
§6. Kryteria oceny 



 
Przy ocenie prac konkursowych komisja konkursowa weźmie pod uwagę : 
1. Zgodność z tematyką konkursu. 
2. Oryginalność i pomysłowość wykonania. 
3. Walory estetyczne pracy 

 
§7. Rozstrzygnięcie Konkursu 
 

1. Sprawdzenia prac i wyłonienia laureatów konkursu dokonuje komisja konkursowa, składająca się 
z minimum trzech osób. 

2. Przewodniczącym komisji jest przedstawiciel Kępińskiego Ośrodka Kultury. 
3. Do zadań komisji konkursowej należą: czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, 

przygotowanie nagród, przeprowadzenie, rozstrzygnięcie, sporządzenie protokołu komisji 
konkursowej  (w którym znajdą się informacje o wynikach, przyznaniu, wręczeniu nagród), 
sporządzenie potwierdzenia odbioru nagrody oraz sprawozdania z przeprowadzonego Konkursu. 

4. Skład komisji konkursowej przebywającej na obszarze placówki Organizatora, wyznacza Dyrektor 
Kępińskiego Ośrodka Kultury. 

 
§8. Harmonogram Konkursowy 
 

1. Ostateczna data dostarczenia prac konkursowych upływa 8 kwietnia br. (środa) o godz. 14.00. 
Decyduje godzina wpływu e-maila na pocztę elektroniczną Organizatora. 

2. Organizator na dzień 8 kwietnia br. powoła Jury konkursowe, w skład którego wejdą osoby 
zawodowo zajmujące się plastyką oraz przedstawiciel KOK. 

3. Jury ocenia i rozstrzyga Konkurs zgodnie z Regulaminem Pracy Komisji Konkursowej opracowanym 
przez Organizatora i przekazanym Przewodniczącemu Jury przed rozpoczęciem ich pracy. 

4. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w siedzibie Organizatora w dniu 9 kwietnia br. 
5. Werdykt Jury jest niepodważalny i nie przysługuje od niego odwołanie. 
6. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora www.kok.kepno.pl oraz Facebook. 

Opublikowane zostaną również zdjęcia prac konkursowych.  
7. Dodatkowo laureaci konkursu zostaną powiadomieni o jego wynikach pocztą elektroniczną lub 

telefonicznie przez Organizatora najpóźniej w dniu 10 kwietnia br. 
8. O sposobie i terminie odbioru nagród Organizator poinformuje laureatów SMS-em lub e-mailem, 

odbiór nagrody kwituje opiekun prawny. 
 
 
§9.Postanowienia końcowe 
 

1. Zabrania się korzystania z gotowych projektów,  (nie posiadamy do nich praw autorskich). 
2. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację Regulaminu. 
3. Warunkiem niezbędnym do udziału w Konkursie jest podpisanie przez rodziców/ opiekunów 

prawnych dziecka i dołączenie do zgłaszanej pracy (w formie ZDJĘĆ) następującego dokumentu: 
a) karta zgłoszenia (załącznik do regulaminu) z informacją dot. ochrony danych osobowych 
 

 
§11. Uwagi dodatkowe 
 

1. Prace zgłoszone do Konkursu pozostają do dyspozycji Organizatora. Organizator zamierza 
zrealizować Wystawę tych prac w terminie, który zostanie przekazany uczestnikom Konkursu po jego 
ustaleniu. Termin z uwagi na stan epidemii nie jest obecnie możliwy do ustalenia. 

2. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na użycie nadesłanych (w późniejszym terminie) na Konkurs prac 
do celów, o których pisze w Regulaminie Konkursu (druk, dystrybucja, promocja Konkursu). 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania prac nadesłanych na Konkurs 
(wraz z wizerunkiem i danymi osobowymi autorów) w dowolnej formie i miejscu oraz w każdym 
czasie. 

4. Organizator nie odpowiada za nieczytelnie wypełnione dokumenty, czego konsekwencją może być 
błędne odczytanie danych autora. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich, jednak po stwierdzeniu 
udokumentowanego faktu naruszenia – praca konkursowa uczestnika zostanie zdyskwalifikowana. 

http://www.kok.kepno.pl/


6. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w Regulaminie bez podania przyczyny, jednak 
zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym uczestników Konkursu. 

7. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. 
8. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z pełną akceptacją niniejszego Regulaminu. 

 
 
 
 
§12. Ochrona danych osobowych 
 

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Dyrektor Kępińskiego Ośrodka 
Kultury w Kępnie, z siedzibą przy ul. Broniewskiego 5, 

2. Dane osobowe uczestników pozyskane są w celu realizacji konkursu „Zwierzątko – symbol 
Wielkanocy” organizowanego przez Kępiński Ośrodek Kultury. 

3. Administrator zastrzega sobie prawo utrwalenia przebiegu dowolnego etapu konkursu w formie 
zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i 
promocyjno– marketingowych. 

4. Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika (bądź jego opiekuna prawnego) na 
nieodpłatne utrwalanie jego wizerunku i jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i 
czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w 
serwisach internetowych prowadzących przez Administratora, w innych elektronicznych środkach 
przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Administratora, w 
publikacjach Administratora, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że 
przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o 
działalności prowadzonej przez Administratora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest 
dozwolone. 

5. Wizerunek uczestników Konkursu nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a 
uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek 
roszczenia w szczególności prawo do wynagrodzenia. 

6. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych dostępna jest w Kępińskim Ośrodku 
Kultury oraz na stronie internetowej: http://kok.kepno.pl, http://kok-kepno.bip.net.pl . 

 
 

Organizator - Kępiński Ośrodek Kultury 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


