
Regulamin Konkursu plastyczno-literackiego z okazji Dnia Matki. 

I. Organizator Konkursu  

1. Organizatorami Konkursu są Centrum Kultury w Ostródzie oraz Miejska Biblioteka Publiczna w 

Ostródzie. 

II. Cele Konkursu:  

1. Pobudzenie twórczej wyobraźni oraz kreatywności dzieci i młodzieży. 

2. Rozwijanie umiejętności plastycznych i zainteresowań różnymi technikami plastycznymi. 

3. Wzmacnianie więzi rodzinnych, pogłębianie więzi dziecka z matką. 

4. Promocja twórczości dziecięcej i młodzieżowej. 

5. Promocja Centrum Kultury w Ostródzie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostródzie.  

III. Zasady Konkursu: 

1. Konkurs jest skierowany do dzieci oraz młodzieży do 18 roku życia.  

2. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wykonanie rysunku dowolną techniką LUB napisanie 

wiersza/tekstu prozą nieprzekraczającego 3 stron A4, którego główną bohaterką będzie postać matki.  

3. Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych (do 12 r.ż oraz od 13 do 18 r.ż.) 

oraz w dwóch kategoriach określających sposób wykonania (rysunek oraz wiersz/tekst prozą).  

4. Organizator powołuje Jury Konkursowe. Ocenie będą podlegać: kreatywność, oryginalność oraz 

estetyka wykonania. Decyzje Jury są nieodwołalne. 

5. Zgłaszane prace konkursowe muszą być podpisane oraz zatytułowane. Obowiązkowe jest również 

podanie wieku autora.  

IV. Termin nadsyłania prac oraz ogłoszenia wyników Konkursu: 

1. Prace konkursowe należy dostarczyć do 18 maja 2022 roku włącznie, do Centrum Kultury w 

Ostródzie, do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostródzie lub do filii MBP na Chrobrego.  

2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na oficjalnych Facebookach Organizatorów 26 maja 2022 roku.  

V. Nagrody: 

1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.  

2. Nagrody będzie można odebrać w Centrum Kultury w Ostródzie od 26 maja 2022 od godz. 8:00. 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.Regulamin jest dostępny na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych 

Organizatorów. 

2.Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych uczestników. 

3.Udział w konkursie jest równoznaczny z przekazaniem praw autorskich oraz wyrażeniem zgody 

autora pracy na jej publiczną prezentację oraz wykorzystanie w dowolny sposób przez organizatorów 

konkursu. 


