
REGULAMIN OKOLICZNOŚCIOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO  
„WĘDKARSKA POCZTÓWKA Z WAKACJI” 

1. ORGANIZATOR  
 Konkurs plastyczny organizowany jest przez Koło nr 41 przy Klubie Garnizonowym  

w Mińsku Mazowieckim - PZW Okręg Siedlecki. 
Patronat nad konkursem obejmuje współorganizator – sklep OFFICE Mińsk Mazowiecki. 

2. CELE KONKURSU: 
 Kształtowanie u dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów postaw proekologicznych; 

 Przedstawianie alternatywnych form wypoczynku powiązanych z doskonaleniem 
technik połowu ryb oraz umiejętności plastycznych; 

 kształtowanie u dzieci poczucia nierozerwalnej harmonii z przyrodą oraz świadomości 
wpływu na jej kondycję;  

 rozwijanie zdolności artystycznych oraz wyobraźni; 

 kształcenie poczucia estetyki; 

 rozbudzanie kreatywności oraz osobowości twórczej. 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA 
 Konkurs adresowany jest do uczniów klas I – III 

4. WYMOGI KONKURSOWE  
 Autorem jednej pracy może być tylko jedna osoba; 

 Praca konkursowa powinna być wykonana w formacie A – 4 techniką trwałą, płaską, 
technika plastyczna (z wykluczeniem materiałów sypkich oraz stwarzających 
zagrożenie, np. nasiona, miazga szklana, skrawki metali itp.), zabezpieczona 
koszulką foliową lub teczką tekturową – chroniącą przed uszkodzeniem; 

 Pracę należy zdać z czytelnie wypełnioną i przyklejoną na odwrocie metryczką 
zamieszczoną jako załącznik do regulaminu. 

5. JURY DOKONA OCENY PRAC: 
 Biorąc pod uwagę: samodzielność, pomysłowość i walory plastyczne, trwałość  

i staranność wykonania kompozycji, spójność pracy z tematyką, 

 OGŁOSZENIE WYNIKÓW 
 Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane przy wyłonieniu 

laureatów oraz późniejszym przyznawaniu nagród. Opiekun (osoba upoważniona) 
zgłaszając uczestnika do konkursu oraz dobrowolnie  wypełniając metryczkę wyraża 
zgodę na przetwarzanie, publikowanie podanych danych oraz wizerunku pracy  
na wystawach, stronach internetowych promujących poprzez prezentację kulturę  
i sztukę najmłodszego pokolenia. 

6. TERMIN ORAZ MIEJSCE SKŁADANIA PRAC 
Prace należy składać do 9 października 2015r. w godzinach otwarcia sklepu  

OFFICE w Mińsku Mazowieckim – ul. Warszawska 163 lok.11. 

 
7. Ogłoszenie wyników konkursu oraz rozdanie nagród laureatom odbędzie się podczas 

warsztatów wędkarskich organizowanych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mińsku 
Mazowieckim. O terminie uczestnicy konkursu zostaną stosownie wcześniej powiadomieni.  



8. Organizator konkursu zastrzega sobie zachowanie prac w celu promowania uzdolnień 
plastycznych uczestników konkursu zawierających treści proekologiczne i wędkarskie we 
wspomnianych wystawach oraz imprezach i konkursach o zbliżonej tematyce. 
 

 

SZCZEGÓŁY KONKURSU PRZYGOTOWAŁ I OPRACOWAŁ: 

INSTRUKTOR WĘDKARSTWA MŁODZIEŻOWEGO – Piotr Głażewski (nr tel. 693 840 599) 

 

 

 

 

Metryczka uczestnika konkursu plastycznego 

„WĘDKARSKA POCZTÓWKA Z WAKACJI” 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu 

 

 

Data urodzenia 

 

Nazwa i adres szkoły oraz klasa 

 

 

Nr telefonu kontaktowego 

rodzica (opiekuna) oraz podpis 

 

 

 

Adres zamieszkania uczestnika konkursu 

Kod pocztowy Miejscowość Ulica i nr domu 

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu 

 

Adnotacje dotyczące zajętego miejsca (wypełnia organizator) 

 


