
Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci 

pt. „Bukiet dla mamy” 

 

1. Organizatorem konkursu plastycznego pt. „Bukiet dla mamy” jest Hrubieszowski 

Dom Kultury, z siedzibą przy ulicy 3 Maja 7, 22-500 Hrubieszów.  

2. Adresowany jest do dzieci w wieku 6-13 lat. 

3. Celem  konkursu jest  rozwijanie umiejętności plastycznych, manualnych, 

fotograficznych, kreatywności, możliwość zaprezentowania efektu swojej pracy 

twórczej, kontynuowanie tradycji obchodów Dnia Matki 

4. Uczestnik konkursu ma za zadanie wykonać pracę, która przedstawia bukiet kwiatów 

dla mamy techniką dowolną. Może być to rysunek, wydzieranka, kwiaty przygotowane 

z bibuły, masy solnej, plasteliny, namalowane farbami, uszyte lub własnoręcznie 

zebrany bukiet kwiatów. Następnie należy wykonać max. 2 zdjęcia stworzonej przez 

siebie pracy w wysokiej rozdzielczości (plik JPG max. 5 MB). Prace powinny być 

wykonane na papierze typu brystol lub blok techniczny, w przypadku pracy 

komputerowej w formacie elektronicznym (JPG). 

5. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na 

organizatora prawa własności materiałów, na których prace zostały złożone. 

6. Prace plastyczne należy przesłać do 21 maja 2021 na adres: konkurs@hdk-

hrubieszow.pl 

Plik JPG powinien być opisany w następujący sposób: 

imię i nazwisko uczestnika-wiek-Bukiet kwiatów dla Mamy 

W treści maila prosimy podać:  dane osobowe uczestnika, wiek, numer kontaktowy. 

7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zaakceptowanie i dołączenie do pracy 

czytelnie wypełnionej i podpisanej (w przypadku osoby niepełnoletniej przez rodzica 

lub opiekuna) Karty zgłoszenia (załącznik nr 1) oraz Oświadczenia (załącznik nr 2) 

stanowiących integralną część Regulaminu. 

8. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa powołana przez 

organizatora. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 26 Maja 2021r. o godz. 

15.00. Zapraszamy z mamami. 

9. Kryteria oceny: 

 Zgodność pracy z tematem; 

 Jakość wykonania; 



 Oryginalność i pomysłowość; 

 Walory artystyczne takie jak: kompozycja, gama kolorystyczna, technika 

wykonania; 

 Stopień trudności wykonania. 

10. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

11. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przyznania nagród w zależności od 

ilości nadesłanych prac i wieku uczestników. 

12. Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe zostaną przedstawione na wystawie 

pokonkursowej oraz podczas mobilnej wystawy przygotowanej przez organizatora 

konkursu. 

13. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wynikach telefonicznie lub mailem. 

14. Udział w konkursie wiąże się z akceptacją powyższych warunków. 

15. W czasie trwania konkursu treść Regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej 

www.hdk-hrubieszow.pl oraz https://www.facebook.com/HrubieszowskiDomKultury 

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich 

przez autora pracy zgłoszonej do konkursu. 

 

http://www.hdk-hrubieszow.pl/
https://www.facebook.com/HrubieszowskiDomKultury

