
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„Kwiaty dla Mojej Mamy” 

 

Ustalenia ogólne: 

1. Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury w Świebodzicach.  

2. Cele konkursu: 

• rozwijanie zdolności i zainteresowań dzieci oraz wyobraźni i wrażliwości plastycznej, 

• umożliwienie dzieciom wyrażania odczuć i refleksji przy pomocy plastycznych 

środków wyrazu, 

• edukacja florystyczna,  

• popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik 

plastycznych, 

• ciekawy i oryginalny sposób na uczczenie Dnia Matki 

3. Termin składania prac mija z dniem 20 maja 2021 r., rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w 

dniu 24 maja 2021 r., ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 26 maja na stronie internetowej 

organizatora.  

Zasady konkursu: 

1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie  pracy plastycznej przedstawiającej  

kwiaty: w wazonie, koszu, ogrodzie, na laurce - takie jakie chciałabyś/chciałbyś podarować 

swojej Mamie, wykonane z bibuły, masy solnej, plasteliny lub dowolną techniką plastyczną 

(rysunek, wyklejanka, malarstwo, collage itp.).  

2. Każdy uczestnik może przysłać jedną pracę, zawierającą dane osobowe /imię, nazwisko, 

wiek, adres, tel. kontaktowy. 

3. Uczestnik może przesłać pracę plastyczną   w formie zrobionego zdjęcia na adres mailowy  

mdk.kultura@interia, wysłać pocztą na adres Miejski Dom Kultury ul. Wolności 13, 

 58-160 Świebodzice lub przynieś osobiście do Miejskiego Domu Kultury. 

4.Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem powyższego regulaminu. 

5.W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież  w następujących kategoriach 

wiekowych: 

I kategoria: dzieci do 7 roku życia                                 II kategoria: dzieci w wieku 8-15 lat 

6.Prace będzie oceniało jury powołane przez organizatora. Oceniając prace będzie brało pod 

uwagę zgodność z tematem konkursu, pomysłowość, oryginalność ujęcia tematu, rodzaj 

użytych materiałów, pomysłowość i staranność wykonania. 

7.Wyniki zostaną ogłoszone 26 maja na stronie Miejskiego Domu Kultury. Laureaci zostaną 

poinformowani telefonicznie. Szesnastu  autorów najpiękniejszych prac i ich Mamy 

nagrodzimy możliwością wspólnego udziału w warsztatach florystycznych, gdzie będą 

tworzyć kompozycje z kwiatów żywych i innych roślin ozdobnych, pod kierunkiem florysty 

w Miejskim Domu Kultury w terminie wskazanym przez organizatora. Po zakończeniu 

warsztatów, uczestnicy zabierają wykonane przez siebie prace do domu. Każdy z uczestników 

konkursu otrzyma upominek. 
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Postanowienia końcowe: 

1.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.  

2.Wszystkie prace konkursowe przechodzą na własność organizatora. 

3.Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnej reprodukcji prac w materiałach reklamowych 

i publikacjach związanych z konkursem oraz wykorzystanie najciekawszych prac jako 

dekoracji imprez dla dzieci. 

4.Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na 

przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych  przez Organizatora. Dane będą 

przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody. 

5. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród po wcześniejszym  

umówieniu telefonicznym. 

6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.  

 


