
INTERNETOWY KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI: 
 „KOCIE SPRAWY” 

Organizator: Dom Kultury w Wapienicy 
Temat: 17 luty to Światowy Dzień Kota – dlatego zapraszamy wszystkie dzieci do wykonania prac 
plastycznych.  
Przedmiotem konkursu jest wykonanie  pracy plastycznej, której głównym bohaterem jest kot – 
jako ulubiony zwierzak i domownik. 
 
Cele Konkursu: 
Prezentacja dziecięcej twórczości plastycznej. 
Rozwijanie sprawności manualnej dziecka. 
Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dziecka. 
Zachęcenie uczestników do kreatywnego spędzania czasu. 
 

REGULAMIN 
1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku od 4 do 14 lat. 
2. Prace będą oceniane w 3 kategoriach wiekowych:  
kategoria I – dzieci w wieku 4-6 lat,  
kategoria II  - dzieci w wieku 7-10 lat, 
kategoria III – dzieci w wieku 11-14 lat. 
3. Zakres prac: Technika dowolna, np. rysunek, malunek, wyklejanka, kolaż lub inne techniki. 
4. Wymagania dotyczące prac: Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę. Prace powinny 
być wykonane samodzielnie przez dzieci. 
5. Terminy:  Każdy uczestnik wykonuje jedną fotografię dobrej jakości swojej pracy i przesyła na 
adres wapienica@mdk.bielsko.pl do  14.02.2021 r. włącznie. 
 Fotografie dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę. Plik jpg. powinien być opisany 
nazwiskiem, imieniem oraz wiekiem dziecka. W mailu, oprócz załącznika – fotografii, należy podać: 
imię, nazwisko i wiek autora oraz numer telefonu do rodzica/opiekuna prawnego. Rozstrzygnięcie 
konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 19.02.2021 r. 
6. Kryteria oceny: • Inwencja twórcza • Pomysłowość i oryginalność • Estetyka wykonania pracy • 
Samodzielność wykonania 
7. Prace konkursowe będzie oceniało Jury powołane przez organizatora. Decyzja Jury jest 
nieodwołalna. 
8. Postanowienia końcowe:  Zdjęcia prac przechodzą na własność organizatora konkursu. Najlepsze 
prezentowane będą na stronie internetowej oraz Facebooku. 
9. Udział w konkursie jest bezpłatny. Wyniki zostaną ogłoszone dnia 19.02.2021 r. na naszej stronie 
na Facebooku (Dom Kultury w Wapienicy).  Przesłanie prac na konkurs oznacza zaakceptowanie 
regulaminu przez uczestnika/ opiekuna prawnego oraz Regulaminu konkursów i wydarzeń on-line 
w MDK w Bielsku-Białej dostępnym w siedzibie MDK w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 12, Dom Kultury w 
Wapienicy  oraz na stronie internetowej www.mdk.bielsko/rodo. 
10. Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w związku z 
realizacją konkursu zawarta jest w Regulaminie konkursów i wydarzeń on-line w MDK w Bielsku-
Białej. 
 
UWAGA! W mailu zgłoszeniowym, w celu wzięcia udziału w konkursie proszę dołączyć (wkleić) 
poniższą treść: 
Zapoznałem się z treścią oraz w pełni akceptuję zapisy i oświadczenia wynikające z Regulaminu 
konkursów i wydarzeń on-line w MDK w Bielsku-Białej oraz określone w regulaminie konkursu 
„KOCIE SPRAWY”. 

http://www.mdk.bielsko/rodo

