
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ POD TYTUŁEM 

„Świąt blask” 
 

Organizatorem Konkursu jest: Kutnowski Dom Kultury, ul. Żółkiewskiego 4, 99-302 Kutno 
 
Informacji na temat Konkursu udziela inst. Agnieszka Dąbrowska-Walczak 
 

• Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych klas 0-VIII 
 
Prace mogą być wykonane indywidualnie w domu lub w szkole pod kierunkiem nauczyciela. 

• Tematyka: motywy kojarzące się ze Świętami Bożego Narodzenia, oddające atmosferę świąt, 
konwencja kartki świątecznej 

• Praca nadesłana na Konkurs musi być wykonana samodzielnie. Uczestnik do konkursu może zgłosić 
tylko jedną pracę. 

• Prace mogą być wykonane dowolną techniką płaską (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, 
wycinanki itp.). Bardzo wypukłe techniki quilling, przyklejane makarony, plastelina i inne nie będą 
brane pod uwagę przy ocenie. 

•  Format pracy A5 lub A6, pojedyncza kartka bez złożenia. 

• Praca na odwrocie musi być podpisana w następujący sposób: imię i nazwisko autora, wiek, telefon 
kontaktowy rodzica lub dane szkoły. 
W załączeniu (na końcu regulaminu), do zamieszczenia (przyklejenia) na odwrocie pracy ZGODA 
RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO – na wykorzystanie danych dziecka. 

• Termin zgłaszania prac upływa 30 listopada 2022r 

• Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Grand prix konkursu czyli nagroda 
główna, otrzyma również pakiet wydrukowanych kart. Konkurs kończy wystawa prac nagrodzonych. 

• O terminie ogłoszenia wyników i wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie. 

• Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac na 
następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, 
używania w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania, a 
także prezentowania prac na wystawie. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na 
przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych. 

• Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest 
równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na organizatora prawa własności złożonych 
egzemplarzy prac. 
 
….......................................................................................................................................   tu odciąć 

 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO – wykorzystanie danych dziecka 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko dziecka) 

przez Kutnowski Dom Kultury, z siedzibą w Kutnie 99-302, ul. Żółkiewskiego 4, w celu realizacji 
KONKURSU PLASTYCZNEGO NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ „Świąt blask ” 

 TAK  NIE 

 

…………………………………………………………… 

(miejscowość, data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 


