
REGULAMIN  

KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI 

1. „Lato w ogrodzie” 

2. „Bajkowe zakątki w ogrodzie” 

W kategoriach wiekowych: 

a) I grupa wiekowa  4 – 7 lat 

b) II grupa wiekowa  8 – 12 lat 

I. Organizator Konkursu 

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słoneczna Polana”. 

II. Cel konkursu 

1. Budzenie wśród dzieci zainteresowania tematyka ogrodniczą. 

2. Kształtowanie świadomości ekologicznej. 

3. Zwrócenie uwagi najmłodszych na piękno przyrody i zmiany jakie w niej zachodzą. 

4. Rozwój zdolności plastycznych. 

III. Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do dzieci w przedziale wiekowym: 

a) I grupa wiekowa  4 – 7 lat 

b) II grupa wiekowa  8 – 12 lat 

2. Prace muszą być wykonane własnoręcznie. 

3. W konkursie mogą brać udział dzieci oraz wnukowie członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego 

„Słoneczna Polana”. 

4. Prace mogą być wykonane dowolną techniką ( np. ołówek, kredka, pastele, farby, wyklejanka, …) 

5. Format prac - brystol A4 lub A3. 

6. Temat prac do wyboru: 

a) „Lato w ogrodzie” 

b) „Bajkowe zakątki w ogrodzie” 

7. Uczestnik może zgłosić tylko jedną prace do konkursu opatrzoną tytułem pracy oraz wiekiem 

dziecka bez imienia i nazwiska (prace będą kodowane). 

8. Do pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszeniową (druk do pobrania w zarządzie). 



IV. Przebieg konkursu 

1. Prace należy składać osobiście w świetlicy ROD „Słoneczna Polana” w każdy piątek 16:00 – 18:00. 

2. Ostateczny termin zgłaszania prac to 10 sierpnia 2018r. 

3. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest 

równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności do złożonych prac 

oraz prawa do publikacji na stronie internetowej. 

4. O wyłonieniu zwycięzców konkursu zadecyduje Komisja Konkursowa. 

5. Oceny będą ustalone wg następujących kryteriów: 

 samodzielność, 

 trafność doboru tematu pracy, 

 jakość wykonania, 

 pomysłowość, 

 stopień trudności. 

V. Nagrody 

1. Organizator przyzna po 3 główne nagrody rzeczowe w każdej kategorii wiekowej 4–7 lat i 8–12 lat. 

2. Pozostali laureaci otrzymają dyplomy i drobne upominki. 

VI. Ogłoszenie wyników 

1. Werdykt Komisji Konkursowej jest ostateczny i niepodważalny. 

2. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas dożynek w dniu 25 sierpnia 2018r.  

3. Lista osób nagrodzonych zostanie opublikowana na stronie internetowej ROD „Słoneczna Polana” 

 

Wszystkich informacji o konkursie udziela: 

Pierwszy Wiceprezes ROD „Słoneczna Polana” pani Elżbieta Mikusek tel. 668 689 122 

 


