
Regulamin konkursu: 

 

pn. „Czym dla Ciebie jest planeta Ziemia?” 

Udział w konkursie polega na wykonaniu dowolną techniką malarską pracy plastycznej. 

Wyróżnione prace będą eksponowane w Domu Kultury w Baniach oraz w mediach 

społecznościowych.  

§ 1. 

1. Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do wszystkich twórców amatorów z 

wyłączeniem pracowników Organizatora, członków ich rodzin, a także osób bezpośrednio 

uczestniczących w organizowaniu konkursu. 

2. Uczestnikami konkursu mogą być osoby niepełnoletnie w wieku od 6 do 15 lat. Udział w 

konkursie osób niepełnoletnich dopuszczalne jest pod warunkiem załączeniu zgody 

podpisanej przez rodzica/opiekuna. 

3. Tematyka zgłaszanych prac powinna prac powinna się odnosić do tytułu konkursu i 

związaną z nim tematyką. 

§ 2. 

1. Organizator konkursu: 

a) Organizatorem konkursu jest Dom Kultury w Baniach, ul. Skośna 7, 74-110 Banie , e-mail: 

biuro@dkbanie.pl, tel. 91 416 63 66 

§ 3. 

2. Cele konkursu: 

a) promocja postaw proekologicznych Domu Kultury w Baniach; 

b) urozmaicenie aktywności Domu Kultury w sieci; 

c) stworzenie uczestnikom możliwości prezentacji amatorskiej twórczości; 

d) pobudzanie kreatywności oraz wyobraźni plastycznej uczestników konkursu; 

e) rozwijanie zdolności manualnych; 

f) uwrażliwienie na piękno otaczającej nas przyrody; 

g) upowszechnianie ciekawych form spędzania wolnego czasu; 

h) promowanie pracy w warunkach domowych, 

i) promocja Domu Kultury w Baniach. 
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§4. 

3. Tematyka:  

Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie w dowolnej formie pracy plastycznej (rysunek, 

malarstwo) przedstawiającej odpowiedź na pytanie: Czym dla Ciebie jest planeta Ziemia? Tematyka 

konkursu jest dość szeroka i ciekawa, dlatego też pozostawia autorom prac szeroki wachlarz 

możliwości i wyobraźni. 

§ 5. 

4. Zasady uczestnictwa: 

a) udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny,  

b) konkurs skierowany jest do wszystkich miłośników Kultury i Sztuki,  

c) kategorie wiekowe: dzieci w wieku 6-9 lat oraz dzieci i młodzież w wieku 10-15 lat. 

d) Kategoria prac: rysunek, malarstwo, format pracy A3, przesłany plik skanem w plikach jpg. bądź 

PDF  

e) prace należy dostarczyć na adres e-mail: biuro@dkbanie.pl do 07.05.2021 r. wraz z wypełnioną 

kartą uczestnika zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych RODO.  

f) prace powinny być zgodne z tematyką konkursu,  

g) uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na publikację prac konkursowych na stronach Organizatora, 

eksponowanie ich w celach promocyjnych konkursu oraz do wydania różnych publikacji w postaci 

drukowanej lub elektronicznej, zawierających nadesłane prace,  

h) prace nadesłane w konkursie przechodzą na własność Domu Kultury w Baniach, 

i) w przypadku zbyt małej ilości nadesłanych prac – 2 prace w każdej kategorii wiekowej konkurs 

zostaje nierozstrzygnięty i zakończony. 

j) uczestnikom nadesłanych prac, w wyniku nierozstrzygnięcia konkursu z powodu zbyt małej ilości 

zgłoszonych prac będzie przysługiwał dyplom uczestnictwa w konkursie. 

k) w przypadku nieuzupełnienia karty zgłoszenia uczestnik nie zostanie przyjęty do konkursu. 

§6. 

5. Kryteria oceny i kategoria wiekowe:  

Kryteria ceny: 

1. oryginalność i pomysłowość. 

2. estetyka i dokładność wykonania,  

3. ogólne wrażenie wizualne. 
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Kategorie wiekowe: 

a) I Kategoria - 6-9 lat  

b) II Kategoria - 10-11 lat 

§7. 

1. Organizator konkursu przewiduje następującą koncepcję nagradzania:  

a) Organizator powoła trzech członków Jury;  

b) Jury wyłoni wyróżniające się prace wedle kryterium i kategorii przedstawionym w § 6.;  

c) Przewidziane nagrody rzeczowe za miejsce I w kategorii wiekowej: 6-9 lat oraz 10-15 lat w postaci 

gadżetów, sprzętu elektronicznego. 

d) Przewidziane upominki za miejsce II i III w kategorii wiekowej 6-9 lat oraz 10- 15 lat. 

e) Wyróżnione prace będą udostępnione na stronie internetowej www.dkbanie.pl oraz facebook’u 

Domu Kultury w Baniach; 

 f) Jury ogłosi wyniki konkursu i opublikuje prace na stronach internetowych Domu Kultury w dniu 

14.05.2021 r. 

g) Decyzje Jury są ostateczne, nie przewiduje się procedury odwoławczej. 

h) w przypadku braku zgłoszeń odpowiedniej ilości zgłoszeń konkurs zostaje nierozstrzygnięty             

i zakończony. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Dom Kultury w Baniach jako 

administratora danych osobowych, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez DKwB znajduje się 

w karcie uczestnika. 

http://www.dkbanie.pl/

