
REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

,,WIOSNA W KAPELUSZU” 2023 
I. Organizator konkursu: 

Organizatorem konkursu ,,WIOSNA W KAPELUSZU” jest Jaworski Ośrodek Kultury. 

II. Cel i przedmiot konkursu: 

• celem konkursu jest zachęcenie do zaprezentowania zdolności i umiejętności plastycznych, pobudzanie wyob-

raźni oraz aktywności artystycznej, 

• stworzenie możliwości powszechnego udziału dzieci i młodzieży w dziedzinie sztuk plastycznych w konfron-

tacji z rówieśnikami, 

• kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej, 

• poszukiwanie nowych środków wyrazu. 

 

III. Kryteria oceny: 

1. Interpretacja własna tematu. 

2. Kompozycja i walory artystyczne. 

3. Warsztat pracy – swoboda posługiwania się wybraną techniką. 

4. Jury będzie oceniało w 2 kategoriach wiekowych: 

 

• Kategoria I: dzieci przedszkolne; 

• Kategoria II: 1-3 klasy. 

 

5. Konkurs ma charakter międzyszkolny/przedszkolny tzn. szkoły i przedszkola rywalizują o tytuł ZWY-

CIĘZCY. 

 

IV. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: 

 

1. Jest to konkurs miejski dla przedszkoli i szkół podstawowych, które wytypują reprezentacyjną jedną klasę lub grupę 

nie większą niż 30 osób. Uczestnicy wraz z ubranymi na głowę kapeluszami wezmą udział w paradzie wiosennej dnia 

21.03.2023 o godz. 10:00 na Jaworskim Rynku. Praca musi być wykonana indywidualnie i samodzielnie, techniką do-

wolną, przestrzenną. 
Mile widziane jest przygotowanie transparentu, na którym umieszczone są dane instytucji oraz kategoria wiekowa (nu-

mer klasy), w celu łatwiejszej identyfikacji uczestników. 

2. Kartę zgłoszenia  (załącznik nr 1) należy złożyć do dnia 14 marca 2023 r. do siedziby organizatora (Jawor, Rynek 5). 

Można też wysłać zgłoszenie na adres e-mail: imprezy@jok.jawor.pl 
3. Prace, których karty zgłoszeń nie zostaną dostarczone w terminie nie będą oceniane. 

 

V. Rozstrzygnięcie konkursu: 
 

1. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 21 marca 2023 r. po prezentacji kapeluszy na Jaworskim Rynku. 

2. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa dokona oceny prac i przyznania nagród w dwóch gru-

pach wiekowych określonych w niniejszym regulaminie. 

3.Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej Jaworskiego Ośrodka Kultury. 

 

VI. Postanowienia ogólne: 

 

1. Organizator wyłoni wśród danej kategorii wiekowej grupę zwycięską oraz ma możliwość przyznania wyróżnień. 

2. W przypadku wyróżnienia się pracy indywidualnej na tle grupy jury ma możliwość przyznania wyróżnień. 

3. Złożenie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i wyrażeniem zgody na publikację 

swojego wizerunku. 

4. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników do 

celów związanych z organizacją konkursu i wydarzenia pt. „Wiosna w kapeluszu”. 



5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy lub przeniesienia w inne miejsce w przypadku złych warun-

ków pogodowych. Warunki te nie mają wpływu na rozstrzygnięcie konkursu, a jedynie imprezy finałowej przewidzia-

nej na dzień 21.03.2023 r. na Jaworskim Rynku. 

6. Nagrody nieodebrane w ciągu 14 dni nie będą odsyłane i pozostają do dyspozycji organizatorów. 

 

Więcej informacji  tel. (76) 870 28 78 

Jawor, 28 lutego 2023 r. 


