
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  

Wyjątkowa Ozdoba Wielkanocna 2021 

  

ORGANIZATORZY: 

 Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Skępem 

 Urząd Miasta i Gminy w Skępem 

 Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. G. Zielińskiego w Skępem 

 

PATRONAT HONOROWY: 

 Burmistrz Miasta i Gminy Skępe 

 CELE KONKURSU: 

 propagowanie tradycji i folkloru związanego ze Świętami Wielkanocnymi 

 promowanie twórczości dziecięcej, 

 rozwijanie wyobraźni, 

 rozwijanie u uczniów uzdolnień plastycznych, manualnych  

 

ADRESACI KONKURSU: 

 dzieci i młodzież z terenu Miasta i Gminy Skępe 

KATEGORIA WIEKOWA: 

 dzieci w wieku przedszkolnym 

 dzieci w wieku szkolnym – klasy 0 – VIII 

 

ZASADY KONKURSU: 

 temat: Wyjątkowa Ozdoba Wielkanocna 

 Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy przestrzennej  (ozdoby) 

o tematyce  wielkanocnej. 

 technika pracy: dowolna. 

 format pracy : przestrzenny 

 forma pracy: indywidualna 



WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE ORAZ WAŻNE INFORMACJE 

 Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z Miasta i Gminy Skępe 

 Organizator przyjmuje wyłącznie prace indywidualne 

 Do każdej pracy musi być załączona zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych uczestnika oraz opiekuna (RODO) - załączniki nr 1, 2, 3 do 

kopiowania na końcu regulaminu, ich brak uniemożliwia udział w konkursie. 

 Zgłoszenie do konkursu następuje w chwili dostarczenia pracy wraz z 

wypełnioną dokumentacją do siedziby MGOK w Skępem (ul. Dobrzyńska 1) 

do dnia 22 marca 2021 r.  

 Prace wykonane w ramach konkursu, przechodzą na własność Organizatorów 

i zostaną przekazane na Internetowy Kiermasz Wielkanocny, z którego 

pozyskane środki wpłyną na konto Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej 

w Skępem. 

 Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają równorzędne upominki oraz dyplomy. 

 Nagrody zostaną przekazane uczestnikom drogą pocztową. 

 Uczestnicy i ich opiekunowie wyrażają zgodę na opublikowanie prac na 

stronach internetowych: www.skepe.pl, www.spskepe.szkolnastrona.pl oraz 

fanpage’u MGOK w Skępem i fanpage’u Miasta i Gminy Skępe oraz wyrażają 

zgodę na sprzedaż prac podczas Internetowego Kiermaszu Wielkanocnego 

organizowanego przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej im. Gustawa 

Zielińskiego w Skępem. 

 

       

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


