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Regulamin konkursu plastycznego 

Kocham Cieplice – moje rodzinne miasto 
 

 
Organizatorem konkursu jest Filia nr 4 Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji 
Regionalnej „Książnica Karkonoska”. 
 

Cele konkursu: 
Propagowanie idei „Wiosny Cieplickiej” , zachęcanie dzieci i młodzieży do poznawania swojej 
małej ojczyzny, rozwój umiejętności plastycznych,  kształtowanie postaw twórczych, 
możliwość zaprezentowania swoich twórczych pomysłów, rozwijanie kreatywności dzieci i 
młodzieży. 
 

Uczestnictwo: 
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 
Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 
Udział w konkursie jest rozumiany jako zgoda na publikowanie danych osobowych, które 
będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby konkursu.  
 
Prace będą oceniane w kategoriach:   

 przedszkola 

 szkoły podstawowe 

 szkoły gimnazjalne  

 szkoły ponadgimnazjalne 
 
Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę. Prace plastyczne  powinny być 

opatrzone godłem (pseudonimem) oraz określeniem kategorii wiekowej (przedszkola, szkoły) 

uczestnika. W dołączonej do pracy kopercie należy umieścić dane : godło (pseudonim), imię i 

nazwisko autora pracy, datę urodzenia, adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy, klasę i 

nazwę szkoły. 



Zasady konkursu: 
Samodzielnie wykonaną pracę plastyczną należy dostarczyć do Filii nr 4, przy Placu 
Piastowskim 32 w Cieplicach, do dnia 28 kwietnia  2017 r. 
 
Czekamy na prace wykonane w dowolnej technice (z wyłączeniem plasteliny i materiałów 
sypkich). Może to być malarstwo, rysunek, grafika, fotografia, kolaż, wyklejanka, wycinanka. 
Format od A4 do A2. Praca plastyczna musi być samodzielnie wykonana i wcześniej nie 
publikowana.  Prace oceni komisja powołana przez organizatora konkursu, biorąc pod uwagę 
walory artystyczne, estetyczne, pomysłowość i realizację pracy. 
  
 

Nagrody: 
Dla zwycięzców przewidziano  atrakcyjne nagrody oraz pamiątkowe dyplomy. 
Osoby nagrodzone otrzymają wcześniejsze powiadomienie. 
 
 
 

Wręczenie nagród i dyplomów nastąpi dnia 21 maja (niedziela)  o godz. 13.00 
w muszli koncertowej w Parku Zdrojowym. 

 
Prace nagrodzone w konkursie nie będą zwracane autorom i przejdą na własność organizatora. Będą 
one zaprezentowane na wystawie pokonkursowej  w Filii nr 4 w Cieplicach. Będzie można je 
podziwiać do końca sierpnia 2017 r. Zostaną umieszczone również na stronie internetowej Książnicy 
Karkonoskiej. 

 
  
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod nr telefonu 75 75 511 08. 
 
 
 


