
 

 

„Mam tak samo jak Ty,  

miasto moje a w nim: najpiękniejszy mój świat  

najpiękniejsze dni, zostawiłem tam kolorowe sny” 

                               fragm. piosenki „Sen o Warszawie” 

                                       autor: Czesław Niemen 

 

Gminne Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe „Tęcza”   

zaprasza do wzięcia udziału 

 w V OGÓLNOPOLSKIM  KONKURSIE PLASTYCZNYM 

IX EDYCJI „BARWY  DZIECIŃSTWA” 

Tegoroczne hasło konkursu: 

„Sen o wolności” 

REGULAMIN: 

I. Cel :  

• zachęcanie do znajomości historii Polski;  

• upamiętnienie obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości ; 

• wyrabianie poczucia wrażliwości estetycznej; 

• rozwijanie wyobraźni; 

• popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych. 

II. Organizator Konkursu: Gminne Ognisko Dziecięco - Młodzieżowe „Tęcza” w Nadarzynie 

III. Adresaci: konkurs skierowany jest do osób indywidualnych, placówek oświatowych, opiekuńczo-

wychowawczych, wsparcia dziennego i ośrodków kultury. 

IV. Kategorie 

Praca indywidualna 

V. Kategorie wiekowe 

- do lat 6 

- 7-10 lat  

- 11-13 lat 

- 14-16 lat 

VI. Prace konkursowe: format prac A3, A2, technika płaska.  

W konkursie mogą brać udział wyłączenie prace do tej pory niepublikowane i nienagradzane.  Uczestnik konkursu może 

zgłosić 1 pracę. Spośród nadesłanych prac Jury (skład ustala Organizator)  wybierze trzy prace z każdej kategorii: 

miejsce 1-3. Jury zastrzega możliwość wyłonienia wyróżnienia. 

UWAGA! Wszystkie nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora.  

VII. Kryteria oceny: samodzielność, pomysłowość, staranność wykonania, wyraz artystyczny. 

O wynikach konkursu, rozdaniu nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo. Informacja będzie 

również dostępna na stronie Organizatora: www.ognisko.nadarzyn.pl 



 

 

Decyzje Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników konkursu. 

VIII. Opis i dostarczenie prac: 

Prace muszą zawierać wypełnioną zgodę opiekuna na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 1), zgodę 

opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy na udział w konkursie i rozpowszechnianie nadesłanej pracy  (zał. nr 

2),  oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu (zał. nr 3) oraz metryczkę (zał. nr 4) przyklejoną                    

z przodu pracy, zawierającą: 

- pełne imię i nazwisko, wiek autora 

- placówka (nazwa, dokładny adres, nr telefonu, email) 

- pełne imię i nazwisko instruktora/nauczyciela 

-do prac należy dołączyć listę zbiorczą uczestników biorących udział w konkursie. 

IX. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.  

X. Nagrody:  

1.Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe .  

2.Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej. 

3.Wręczenie nagród nastąpi 10 czerwca 2018 r. (niedziela) około godz. 16:00 podczas X Pikniku Rodzinnego                      

w Nadarzynie, ul. Kościelna 2 (plac przy kościele). 

Prosimy o potwierdzenie przybycia Laureatów konkursu do dnia 5 czerwca 2018 r. pod nr telefonu 22 739-73-11 

lub drogą mailową ognisko@nadarzyn.pl 

XI. Terminy 

Zgłoszenie prac konkursowych do 25 maja 2018 r. na adres:  

Gminne Ognisko Dziecięco Młodzieżowe „Tęcza” ul. Kościelna 2, 05-830 Nadarzyn, z dopiskiem: Konkurs 

plastyczny „Sen o wolności”. Prace nadesłane po terminie nie będą zakwalifikowane do oceny przez Jury. 
Ocena prac 29 maja 2018 r. 

Ogłoszenie wyników na stronie internetowej: www.ognisko.nadarzyn.pl 30.05.2018r. po godzinie 14.00. 

Otwarcie wystawy pokonkursowej, rozdanie nagród: 10 czerwca 2018 r. podczas Pikniku Rodzinnego w Nadarzynie, 

ul. Kościelna 2 (plac przy kościele ).  

Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji i publikacji nadesłanych na konkurs prac konkursowych. 

Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu. 

Prosimy nie naklejać na pracę załączników 1-3. Na pracy należy umieścić tylko zał.nr 4 (metryczka)! 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE! 

Krystyna Masłowska  

Dyrektor GODM „Tęcza” 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 1 

 

Zgoda opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy na przetwarzanie i publikację danych 

osobowych: 

„Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska autora pracy 

w związku z udziałem w V Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym IX Edycji „Barwy dzieciństwa”- „Sen o wolności” 

oraz we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach. 

 

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych umieszczonych                                

w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu.  

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz, że zostałem poinformowany                         

o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania" 

 

............................................................................................................ 

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy) 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 

Zgoda opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy na udział w konkursie 

i rozpowszechnianie nadesłanej pracy: 

 

„Wyrażam zgodę na udział .................................................................................................. * w V Ogólnopolskim 

Konkursie Plastycznym IX Edycji „Barwy dzieciństwa”- „Sen o wolności” organizowanym przez Gminne Ognisko 

Dziecięco- Młodzieżowe  „Tęcza” w Nadarzynie oraz na wykorzystanie nadesłanej pracy  w działalności ww. instytucji. 

.............................................................................................................. 

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy) 

*imię i nazwisko autora pracy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 3 

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem  V Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego IX Edycji „Barwy 

dzieciństwa” - „Sen o wolności” organizowanego przez Gminne Ognisko Dziecięco- Młodzieżowe „Tęcza”                                

w Nadarzynie oraz akceptuję jego warunki. 

 

.............................................................................................................. 

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy) 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 

METRYCZKA ( DO UMIESZCZENIA Z PRZODU PRACY) 

W przypadku pracy zgłoszenia indywidualnego prosimy o uzupełnienie 3 pierwszych wierszy 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA  

WIEK AUTORA  

MIEJSCOWOŚĆ  

NAZWA PLACÓWKI, KTÓRĄ 

REPREZENUJE AUTOR 

 

IMIĘ I NAZWISKO 

INSTRUKTORA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


