
REGULAMIN  KONKURSU PLASTYCZNEGO „ŚWIĄTECZNY LAS W STAROGARDZIE GDAŃSKIM"

1. Organizator

  Konkurs organizowany jest przez Starogardzkie Centrum  Kultury w Starogardzie Gdańskim,

Al. Jana Pawła II 3, 83-200 Starogard Gdański. Głównym sponsorem nagród jest Nadleśnictwo Starogard. 

2. Uczestnicy

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych i przedszkoli.

3. Cele konkursu:

· rozbudzanie i rozwijanie wyobraźni plastycznej oraz ćwiczenie sprawności manualnej,

· twórcza organizacja czasu wolnego,

· rozpowszechnianie wiedzy na temat Nadleśnictwa Starogard,

· uwrażliwianie dzieci i młodzieży na piękno regionu. 

4. Warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest samodzielne przygotowanie pracy plastycznej związanej 
z działalnością  Nadleśnictwa Starogard, pn. „Świąteczny las w Starogardzie Gdańskim”.

2. Jeden autor może przekazać jedną pracę konkursową. 

4. Każdy uczestnik przygotowuje pracę  wykonaną w formacie A4 dowolną techniką. 

5.Na  odwrocie  pracy  powinny  znajdować  się  następujące  informacje:  imię  i  nazwisko  autora,  wiek,
numer telefonu rodzica, opiekuna lub osoby uprawionej do reprezentowania uczestnika. 

6. Do pracy należy dołączyć podpisaną przez rodzica, opiekuna, osobę uprawioną do reprezentowania
dziecka lub nauczyciela, opiekuna klasy, grupy przedszkolnej kartę zgłoszenia (załącznik nr 1). Brak karty
zgłoszenia jest równoznaczny z niedopuszczeniem pracy do udziału w konkursie.

5. Termin i miejsce nadsyłania prac

Pracę plastyczną oraz kartę zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub przesłać do 9.12.2022 r. na adres:

Starogardzkie Centrum Kultury

Al. Jana Pawła II, nr 3

83-200 Starogard Gdański

W razie pytań odnośnie konkursu prosimy kontaktować się z Joanną Ilnicką-Narloch.

Tel. 885-833-000



6. Rozstrzygnięcie konkursu

Dla każdego uczestnika przewiduje się drobne nagrody rzeczowe za udział w konkursie. 

Jury przyzna 3 miejsca w każdej z kategorii:

- przedszkola

- szkoły podstawowe - klasy 1-3

-szkoły podstawowe - klasy 4-8

Łączna pula nagród wynosi 3000 zł. 

Kryteria oceny prac: kreatywność, walory artystyczne, zgodność z regulaminem.

Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna. 

7. Ogłoszenie wyników i publikacja prac

Wybrane  przez  jury  prace  zostaną  zaprezentowane  na  wystawie,  która  odbędzie  się  18.12.2022  r.  
w sali „Sokół”, Al. Jana Pawła II 2, 83-200 Starogard Gdański. Tego dnia o godz. 16:30 zostaną przyznane
nagrody rzeczowe za udział w konkursie, który wręczy Nadleśniczy Maciej Robert. Z chwilą nadesłania,
prace stają się własnością organizatora, który może je bezpłatnie wykorzystać. 

8. Uwagi dodatkowe

1) Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu. 

2) Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom i pozostaną do dyspozycji organizatora. 


