
 

IV GMINNY KONKURS PLASTYCZNY 

„KARTKA WALENTYNKOWA”  
 

ORGANIZATOR:  

Biblioteka w Serocku,  

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku 

ul. Pułtuska 35,  

05 - 140 Serock, tel. 22 782-80-70, 
biuro@kultura.serock.pl  

 

CELE KONKURSU:  
- rozwijanie wyobraźni i umiejętności plastycznych  

- pogłębianie wiedzy i propagowanie tradycji związanych ze świętem zakochanych 

- inspirowanie twórczości plastycznej Mieszkańców Miasta i Gminy Serock 
 

 

WARUNKI KONKURSU: 
1. Uczestnicy: Dzieci i młodzież mieszkająca lub ucząca się na terenie Miasta i Gminy Serock. 

2. Konkurs obejmuje 4 kategorie wiekowe:  

       -  Przedszkole dzieci od 5 r.ż. i SP kl. 0; kl. I-III; kl. IV-VI; kl. VII-VIII 

3. Termin i miejsce składania prac: 

- 10.02.2022 r. do godz. 15:00, Biblioteka w Serocku, ul. T. Kościuszki 15 
 

TEMAT PRACY:  

1. Przedszkole dzieci od 5 r.ż. i SP kl. 0; kl. I-III - Kartka walentynkowa 

         – FORMA: płaska, obrazek, format dowolny. 

    - Preferowana TECHNIKA: rysunek, malarstwo, grafika, wyklejanka 

2. kl. IV-VI i kl. VII-VIII – Kartka z życzeniami/wierszem/wyznanie miłosne 
- Technika i format dowolny 

 

OCENA PRAC: 

1. Kryteria oceny  

- pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu,  

- zgodność pracy z tematyką (nawiązanie do tradycji świątecznej),  

- estetyka pracy, staranność wykonania,  

- samodzielność wykonania, wrażenie artystyczne;  

        2.  Oceny prac dokona jury powołane przez Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku.   

        3.   Komisja wyłoni laureatów trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej oraz ewentualne wyróżnienia.  

4. Wyniki konkursu ukażą się w dniu 14.02.2022 r. na stronie – www.kultura.serock.pl oraz facebook CKiCZ .  
5. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora i zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej  

w Bibliotece miejskiej w Serocku.   

6. Odbiór nagród w Bibliotece miejskiej od 15.02 2022 r. godz. 12:00.  
 

 

UWAGI KOŃCOWE: 
Każdy uczestnik może przesłać tylko 1 pracę (kartkę walentynkową) wykonaną techniką dowolną z uwzględnieniem tematu  

dla poszczególnych kategorii. Wszystkie prace muszą być opisane na odwrocie: imię, nazwisko, klasa i wiek (nr tel. do 

opiekuna). Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy za I, II i III miejsce oraz ewentualne wyróżnienia. 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE 
 

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu)  

w sprawach związanych z przeprowadzeniem konkursu przez Organizatora. Jednocześnie ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz 

możliwość ich modyfikowania. Dane te nie będą przekazywane innym podmiotom. Administratorem danych osobowych przekazanych 

na potrzeby przeprowadzenia Konkursu jest Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku  z siedzibą w Serocku przy ul. Pułtuskiej 35. 

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Centrum znajduje się na stronie: www.kultura.serock.pl.   

  

http://www.kultura.serock.pl/

