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Regulamin konkursu plastycznego 

pn. ,,Patriotyzm i Polska w oczach młodego człowieka". 

 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w Konkursie 

plastycznym pn. ,,Patriotyzm i Polska w oczach młodego człowieka", zwanym dalej „Konkursem”, 

realizowanym w ramach zadania publicznego pt. ,,Kocham Cię Polsko!”. Zadanie realizowane jest w 

ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresach: kultury, sztuki i 

dziedzictwa narodowego oraz upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, którego realizację w roku 

2022 wspiera Powiat Limanowski. 

§ 2 

Inicjatorem i organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Lokalnej 

z siedzibą w Szczawie, zwane dalej „Organizatorem”. 

 

§ 3 

Regulamin Konkursu jest dostępny na profilu Facebook Organizatora. 

 

 

II. KONKURS 

§ 4 

1. Konkurs plastyczny pn. ,,Patriotyzm i Polska w oczach młodego człowieka" ma na celu: 

- promowanie wśród dzieci idei patriotyzmu; 

- kształtowanie poczucia więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem , jego historią 

i tradycją; 

- propagowanie wiedzy o tematyce patriotycznej w formie plastycznej; 

- kształtowanie inwencji twórczej, wyobraźni i wrażliwości estetycznej dzieci; 

- rozwijanie kreatywności dzieci; 

- czerpanie radości z procesu tworzenia i prezentacja dziecięcej twórczości plastycznej. 

2. Konkurs skierowany do najmłodszych mieszkańców powiatu limanowskiego tj.: dzieci i 

młodzieży. 

3. Tematem prac konkursowych jest Polska - jej przeszłość i teraźniejszość, więź z krajem 

ojczystym, uczucia i postawy patriotyczne, a także ukazanie symboli narodowych w formie 

plastycznej. 

4. Uczestnicy biorący udział w Konkursie mają za zadanie wykonanie pracy plastycznej wykorzystując 

do tego celu dowolną technikę artystyczną. 

5. Praca konkursowa powinna przybrać formę plakatu, mieć formę samodzielnej pracy 

plastycznej, wykonanej dowolną techniką na papierze w formacie A3. 

6. Najlepsi autorzy prac tj. zwycięzcy oraz wyróżnieni otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

7. Prace konkursowe należy przesyłać na adres: 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Lokalnej 

Szczawa 17, 34-608 Kamienica 

z dopiskiem: Konkurs plastyczny pn. ,,Patriotyzm i Polska w oczach młodego 

człowieka". 
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8. Każda praca konkursowa powinna zostać opisana na odwrocie następującymi danymi 

uczestnika Konkursu/autora pracy konkursowej tj.:  

imię i nazwisko, adres, wiek oraz numer kontaktowy rodzica/opiekuna. 

9. Konkurs trwa do 31 października 2022r. 

10. Pytania zwiazne z Konkursem plastycznym prosimy kierować na adres e-mail: 

aktywni.lokalnie@onet.pl 

11. Rozstrzygniecie Konkursu nastąpi w dniu 09.11.2022 r. o godz. 15:00 w Powiatowym Centrum 

Informacji Turystycznej w Limanowej. Na rozstrzygniecie Konkursu zostaną zaproszeni zwycięzcy 

oraz wyróżnieni uczestnicy biorący udział w Konkursie, o czym poinformuje za pośrednictwem 

rozmowy telefonicznej Organizator konkursu. 

12. Zgłoszenie swojego udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu w całości 

przez autora pracy zgłaszającego swój udział w Konkursie. Zgłaszający swój udział w Konkursie 

zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie, jak również potwierdza, że 

spełnia wszystkie warunki, które uprawniają do udziału w Konkursie. 

12. Uczestnictwo w Konkursie, jak i prawa i obowiązki z nim związane, w tym także prawo do żądania 

wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. 

13.Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. 

 

III. KOMISJA KONKURSOWA 

§ 5 

1. Komisja konkursowa powołana przez Organizatorów składa się z min. 2 osób. Organizator zastrzega 

sobie prawo do zmiany składu komisji w trakcie trwania Konkursu. 

2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na posiedzeniu Komisji Konkursowej, która wyłoni laureatów 

Konkursu i przydzieli im odpowiednie miejsca. 

3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 
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