
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  

DLA DZIECI I MŁODZIEŻYNA PLAKAT 

 „ 11 LISTOPADA NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI” 

 

Organizator: Ośrodek Kultury w Sejnach  

Tematyka konkursu: „11 Listopada Narodowe Święto Niepodległości”  

Cele konkursu:  

1. Rozbudzanie postaw patriotycznych poprzez rozwijanie wyobraźni plastycznej. 

2. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży. 

3. Inspirowanie innych do działań artystycznych. 

4. Kształtowanie postaw patriotycznych 

 

Uczestnicy konkursu: konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku 10-14 lat z terenu 

Powiatu Sejneńskiego. 

 

Warunki uczestnictwa: Zadaniem konkursowym jest stworzenie plakatu o tematyce nawiązującej 

do obchodów Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada. 

1. Technika wykonania prac dowolna: kredki, ołówek, plakatówki, akwarele, pastele, kolaż, 

wyklejanki (nie będą przyjmowane prace wykonane z materiałów sypkich i spożywczych). 

2. Format prac A3. Prace w innym formacie nie będą oceniane. 

3. Praca musi być wykonana indywidualnie, wyglądać estetycznie. 

4. Prace muszą być opatrzone danymi zgłoszeniowymi (formularz i karta zgłoszenia są do 

pobrania na stronie www.ok.sejny.pl). Niepodpisane prace nie będą oceniane. 

5. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 

Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych 

z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.). 

6. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu. 

7. Sytuacje nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 

 

Terminy: Wykonane prace i wypełnione karty zgłoszenia należy przynieść do sekretariatu 

Ośrodka Kultury w Sejnach do dnia 04.11.2021 r. do godz. 15.00 Rozstrzygnięcie konkursu 

nastąpi w dniu 08.06.2021 r.  

Rozstrzygnięcie konkursu:  

 Komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny prac, wygrana praca zostanie 

wydrukowana (powielona) i rozwieszona w przestrzeni publicznej miasta Sejny.  



 Kryteria oceny prac: nawiązanie do tematyki konkursu, oryginalność, pomysłowość, 

samodzielności i staranności wykonania. 

  Zwycięzcy o wynikach zostaną powiadomieni poprzez kontakt telefoniczny z 

rodzicem/opiekunem prawnym na podstawie danych zawartych w karcie zgłoszenia.  

 

Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do Ośrodka Kultury w Sejnach nr tel. 

87 516 22 00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


