
    

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY 

      
 

 

 

ORGANIZATOR:  
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, ul. Pułtuska 35,   
05-140 Serock, tel. 22 782-80-70, biuro@kultura.serock.pl  

  

CELE:  
Konkurs ma na celu pobudzenie wyobraźni plastycznej 

związanej ze Świętami Wielkanocnymi poprzez prezentację 

możliwości twórczych dzieci i młodzieży w dziedzinie plastyki, 
wymianę doświadczeń oraz  poszerzanie wiedzy  z zakresu różnych 
technik plastycznych.  

  

I. Warunki udziału  

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

 

2. Konkurs obejmuje 4 kategorii wiekowe:  

I. Przedszkole, kl. 0 

II. kl. I-III  
III. kl. IV-VI  

IV. kl. VII-VIII 

 

3. Termin: Prace należy składać w Centrum Kultury i Czytelnictwa  do 11.04.2022 r.  

  

4. Oznaczenie prac:  

Każda praca powinna być podpisana. Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę z widocznym „godłem” (takim 

samym jak na pracy), w środku koperty należy umieścić kartkę z informacjami o autorze pracy: imię i nazwisko 
wiek, adres zamieszkania, numer telefonu, wiek (klasa), przedszkole/szkoła, opiekun. Kartę należy wypełnić 

pismem drukowanym.  
  

             imię nazwisko.................................... wiek................. klasa………………………… 
tel. kontaktowy........................................................................................ 
nazwa szkoły ………….……………………………………………………………………….. 
opiekun dziecka ………………......................................................... 

NIE PODPISANE PRACE NIE BĘDĄ OCENIANE.  

  

5. Złożone prace muszą być trwałe i stają się własnością Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku.  

  

II. Tematy prac dla poszczególnych kategorii wiekowych: 
1. Przedszkole, kl. 0  

- Temat pracy: Kartka wielkanocna - składana 

- Technika dowolna, materiały ekologiczne 

- Format dowolny 

  



 

2. SP kl. I-III   

- Temat pracy: Pisanka   

- Technika i materiał dowolny 

- Forma przestrzenna,  wymiar dowolny   

  

3.  SP kl. IV-VI 

- Temat pracy: Stroik wielkanocny 

- Technika i materiał dowolny 

- Forma przestrzenna,  wymiar dowolny   

  

4.  SP VII-VIII 

- Temat pracy: Palma wielkanocny 

- Technika i materiał dowolny 

- Forma przestrzenna, min. 30 cm. 

 

 

III. 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 konkursowa wyłoni laureatów trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej oraz ewentualne 
wyróżnienia.  

4. Wyniki konkursu ukażą się na stronie CKiCz w Serocku – www.kultura.serock.pl oraz facebook CKiCZ.  

5. Prace wszystkich uczestników konkursu zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej.   

 

 

 

Uwaga !!!  
W konkursie biorą udział wyłącznie prace wykonane samodzielnie. Nagrody nieodebrane do 29 kwietnia 2022 r.  
CKiCz w Serocku przeznacza na inny cel. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.  

  
 

 ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU   

Uczestnicy konkursu oświadczają, że wyrażają zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez Organizatora  
w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody oraz na umieszczenie swoich danych osobowych w materiałach 
publikowanych przez Organizatora i na stronach internetowych. 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/

