
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

"ZIMOWY KRAJOBRAZ" 
 

1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Ropie.  

2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Ropa w wieku 7-14 lat. 

3. Cele konkursu: ujawnienie uzdolnień i umiejętności plastycznych dzieci i młodzieży, rozwijanie 
aktywności twórczej, kształtowanie wrażliwości estetycznej i wyobraźni, uwrażliwienie dzieci  
na otaczającą przyrodę. 

4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:  

* I KATEGORIA: dzieci 7-10 lat  

* II KATEGORIA: młodzież 11-14 lat  

5. Zgłoszenie do konkursu następuje po uprzednim zapisaniu dziecka w Gminnym Ośrodku Kultury  
w Ropie lub poprzez zgłoszenie telefoniczne pod numerem telefonu: 18 353 06 11 oraz podpisaniu 
zgody na udział dziecka w konkursie przez rodzica/opiekuna prawnego. Zgodę należy dostarczyć  
do GOK najpóźniej w dniu konkursu. 

6. Miejsce i terminy: Konkurs przeprowadzony zostanie w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Ropie 
– Ropa 780 (budynek szkoły podstawowej – wejście od strony stadionu) w dwóch terminach: 

* 18 stycznia 2022 r., godzina 10.00-12.00 – kategoria I (dzieci 7-10 lat) 

* 27 stycznia 2022 r., godzina 10.00-12.00 – kategoria II (młodzież 11-14 lat) 

7. Zadaniem uczestnika konkursu będzie namalowanie zimowego krajobrazu za pomocą farb, kredek 
lub pasteli na formacie A3.  Kartki papieru oraz artykuły malarskie zapewnia Organizator. 

8. Czas na namalowanie pracy to 1,5h zegarowej (10:30-12:00). Wcześniejsze pół godziny to czas 
organizacyjny, niemniej jednak każdy uczestnik zobligowany będzie zgłosić się punktualnie na godzinę 
10.00. 

9. Przed oddaniem pracy pracownikowi GOK, należy opisać pracę z tyłu imieniem oraz nazwiskiem.   

10.Organizator powoła niezależne jury które dokona oceny prac, przyznając nagrody i wyróżnienia 
\dyplom i nagroda rzeczowa.  

11. Ogłoszenie wyników nastąpi do 7 dni od daty przeprowadzonego konkursu, tj.: 

* do dnia 25 stycznia 2022 r. (wtorek) - dla kategorii I 

* do dnia 3 lutego 2022 r. (czwartek) - dla kategorii II 

12. Prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora. 

13. Rozdanie nagród nastąpi najpóźniej do 18 lutego 2022 r. Nagrody będą do odebrania osobiście  
w Gminnym Ośrodku Kultury w Ropie. O możliwości ich odbioru będziemy informować telefonicznie. 
Nagród nieodebranych nie wysyłamy. 

14. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora i Jury. 


