
Regulamin konkursu plastycznego 

1 Organizatorem konkursu jest Kamieński Dom Kultury w Kamieniu Pomorskim z siedzibą przy ulicy
Wolińskiej 9 w Kamieniu Pomorskim.

2 W konkursie mogą brać udział wszyscy mieszkańcy Gminy Kamień Pomorski.
3 Celem konkursu jest rozwijanie aktywności twórczej dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Kształtowa-

nie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych. Rozwijanie 
wyobraźni.

Założenia organizacyjne

4 W konkursie mogą brać udział wszyscy mieszkańcy gminy od lat 4.
5 Każdy uczestnik może zgłosić się do konkursu poprzez przysłanie nam zdjęcia (dobrej jakości) bądź 

skanu pracy, wcześniej niepublikowanej, samodzielnie wykonanej w dowolnej technice plastycznej (
rysunek, malarstwo, rzeżba itd) na wybrany temat spośród podanych poniżej:

6 Tematy do wyboru:   
1. Historia w obrazkach np. Komiks, ilustracja do książki, obraz który opowiada historię lub ważne 
wydarzenie (w opisie podaj tytuł i autora książki, którą się zainspirowałeś lub opisz w kilku zda-
niach/słowach  jakie wydarzenie Cię zainspirowało do stworzenia pracy)
2. Strach ma wielkie oczy

3. Oto „Ja”

4. Namaluj muzykę (w opisie podaj tytuł i autora oraz link do utworu)

7 Prace bardzo dobrej jakości lub skan w formie cyfrowej należy przysyłać w terminie do  28 kwietnia
2023 r. (piątek). na maila: biuro@kamienskidomkultury.pl 
W tytule należy wpisać KONKURS PLASTYCZNY.

Do zdjęcia należy załczyć opis pracy: 
-  imię i nazwisko uczestnika, wiek, 
- wybrany temat
-  technika pracy 
- numer telefonu kontaktowego autora lub opiekuna 

8 Zwycięskie oraz wyróżnione prace wskazane zostaną przez Organizatora, ich autorzy poproszeni zo-
staną o przesłanie prac pocztą lub dostarczenie ich osobiście do siedziby Organizatora.

9 Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi  prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej 
pracy.



Warunki konkursu

10 Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

I  kategoria: 4-7 lat
II  kategoria 8-11 lat
III  kategoria 12-15 lat
IV  kategoria  16+ lat

11 Prace dostarczone po tym terminie ( 28 kwietnia  2023 r.) lub wykonane niezgodnie z regulaminem 
nie będą oceniane.

12 O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa. Decyzja 
komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

13 Forma ogłoszenia wyników konkursu: online (strona www, facebook, media lokalne); termin ogło-
szenia wyników: początek maja.

Nagrody

14 Nagrodami w konkursie jest dyplom i nagroda rzeczowa dla osób z I, II i III miejscem w każdej ka-
tegorii oraz dyplomy dla osób wyróżnionych.

15 Odbiór nagród odbędzie się w wyznaczonym dniu w siedzibie Organizatora.


