
Wolbrom, 28.04.2021 
 
 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 
organizowanego przez Dom Kultury w Wolbromiu 

 

„W świecie bajek” 
 

Dom Kultury w Wolbromiu ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci.  
Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych: 
- Przedszkola 
- Szkoły Podstawowe klasy I – III 
 
Kryteria ocen prac plastycznych to zgodność pracy konkursowej z tematyką konkursu, pomysłowość, 
estetyka pracy, wkład pracy. Dozwolone techniki to rysunek, malarstwo, techniki mieszane. Format pracy 
A4 lub A3. 
Warunkiem dopuszczenia pracy do konkursu jest SAMODZIELNE wykonanie jej przez uczestnika.  
 
Prace należy dostarczyć do 27.05.2021 r. do Domu Kultury w Wolbromiu osobiście lub drogą pocztową 
na adres: Dom Kultury w Wolbromiu, ul. Leśna 2, 32-340 Wolbrom z dopiskiem na kopercie „konkurs 
plastyczny”. 
 
Każda z prac musi być opatrzona karteczką z imieniem i nazwiskiem dziecka, klasą, nazwiskiem,  
nr kontaktowym opiekuna i adresem szkoły/przedszkola. 
Wszystkie prace biorące udział w konkursie przechodzą na własność organizatora. Prace będą 
przyjmowane wraz z podpisaną zgodą na udział dziecka w konkursie (zał. 1 do regulaminu). 
 
Jury oceni prace do 5 czerwca. W każdej kategorii wybierze do pięciu laureatów. Wyniki podane zostaną 
na stronie oraz facebooku Domu Kultury w Wolbromiu do 15 czerwca 2021r.  
Punktacja nie będzie publikowana. 
Rozdanie nagród nastąpi po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. 
 
Administratorem danych jest Dom Kultury w Wolbromiu, ul. Leśna 2, 32-340 Wolbrom. Dane osobowe 

gromadzone są wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu i realizacji nagród. Po zakończeniu konkursu i 

realizacji nagród dane uczestników zostaną usunięte, podobnie jak nienagrodzone prace.  

Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do wglądu, zmiany i żądania usunięcia swoich danych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Zał. 1 do regulaminu konkursu plastycznego  

organizowanego przez Dom Kultury w Wolbromiu 

 

 

 

…………………………….., dn. ……………… 

 

 

ZGODA 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  ……………………………………………..  

w konkursie „W świecie bajek” organizowanym przez Dom Kultury w Wolbromiu, na publikację pracy w 

intrenecie, na wykonanie i upublicznienie zdjęć dziecka podczas rozdania nagród laureatom konkursu, a 

także na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych. Akceptuję regulamin konkursu. 

 

 

……………………………………………………………… 

Podpis rodzica lub opiekuna 

 


