
Powiatowy konkurs plastyczny 

15 lat Powiatu Kluczborskiego w Unii Europejskiej 
pod honorowym patronatem  

Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły 
 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 

Organizator:  

Powiat Kluczborski, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork 

 

Cele konkursu:  

1. Stworzenie możliwości udziału dzieci i młodzieży uzdolnionej plastycznie w  wymianie 

doświadczeń rówieśników. 

2. Pogłębianie wiedzy na temat regionu – historii, tradycji i folkloru. 

3. Pogłębianie wiedzy na temat rozwoju powiatu kluczborskiego od chwili przystąpienia do 

Unii Europejskiej, oraz propagowanie idei współpracy. 

4. Rozwijanie umiejętności plastycznych. 

 

Warunki: 

Format – A4, A3, A2 

Technika – dowolna (płaska) 

Ilość prac nadsyłanych przez szkoły lub placówki – do 10 z każdej kategorii wiekowej. 

Ilość prac wykonanych przez jedną osobę – 1 

 

Uczestnicy: 

Dzieci i młodzież  w wieku od 3 do 19 lat (podzieleni na cztery kategorie wiekowe: 

przedszkolaki, klasy 1 – 3, klasy 4 – 8, klasy gimnazjalne i ponadgimnazjalne.  

Uczestnictwo może być zgłoszone w imieniu przedszkola, szkoły, placówki lub indywidualnie. 

 

Termin i miejsce nadsyłania prac: 

Prace należy dostarczyć lub nadsyłać w terminie do 26 kwietnia 2019 r. na adres: 

Starostwo Powiatowe w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork 

 

Opis prac: 

Prace powinny być opisane na odwrocie drukowanym pismem: 

autor…………………. Klasa i wiek (według rocznika)………………….. 

szkoła, placówka, adres, telefon…………………….. 

 



(autorzy indywidualni podają adres domowy oraz imię i nazwisko rodzica lub opiekuna 

prawnego, telefon). 

 

Nagrody: 

Organizatorzy przewidują dla autorów najlepszych prac cenne nagrody rzeczowe oraz 

dyplomy, które zostaną wręczone podczas wernisażu wystawy 18 maja 2019 r.  

 

Ogłoszenie wyników: 

Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu, terminie wręczenia nagród i otwarciu 

wystawy pokonkursowej odrębnym pismem. 

 

Uwagi końcowe: 

• Koszt przesyłki pokrywa uczestnik. 

• Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę. 

• Prace nie będą zwracane, mogą być przez organizatora popularyzowane, wystawiane, 

reprodukowane. 

• Udział w konkursie oznacza zgodę osoby pełnoletniej biorącej udział w konkursie, rodzica 
lub opiekuna prawnego dziecka biorącego udział w konkursie, na ujawnienie danych 
osobowych (imię, nazwisko, wiek, nazwa szkoły lub placówki, miejsce zajęte w konkursie 
lub wyróżnienie), w czasie wystawy pokonkursowej w kluczborskim Ratuszu, a także w 
czasie prezentowania wystawy w innych miejscach na terenie Opolszczyzny, jak również 
w formie drukowanej (katalog wystawy, informacja prasowa, itp.). 
 


