
 REGULAMIN 
KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY  

pt. „KANAREK” 

 

Organizatorzy: 

 Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Pieszycach 

 ul. M. Kopernika 37, 58 – 250 Pieszyce 

 PZHKiPE oddział Wałbrzych 

 

Konkurs jest wydarzeniem towarzyszącym Otwartym Mistrzostwom Dolnego Śląska organizowanym 

przez Polski Związek Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych oddział w Wałbrzychu oraz 

Wystawie Kanarków i Ptaków Egzotycznych organizowanych przez PZHKiPE oddział Wałbrzych i 

Miejską Bibliotekę Publiczną – Centrum Kultury w Pieszycach. 

 

Daty: 

 do 14.11.19 – składanie prac konkursowych w siedzibie organizatora. 

 17.11.19 – rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród. 

 

Cele konkursu: 

 Rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży. 

 Rozwijanie zdolności plastycznych. 

 Pobudzenie wyobraźni twórczej. 

 Stworzenie możliwości zaprezentowania swojego talentu plastycznego. 

 

Kategorie: 

 Kategoria I – uczestnicy w wieku 4 – 6 lat. 

 Kategoria II – uczestnicy w wieku 7 – 11 lat. 

 Kategoria III – uczestnicy w wieku 12 – 16 lat. 

 

Kryteria oceny: 

 Zgodność z tematem. 

 Walory artystyczne. 

 Warsztat pracy. 

 

Temat konkursu: 

Uczestnicy konkursu muszą wykonać pracę plastyczną pt. „Kanarek” w formacie a4 lub a3, 

w dowolnej technice plastycznej. 

 

Warunki uczestnictwa: 

 Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku 4 – 16 lat. 

 Tematem konkursu jest „Kanarek”. 

 Każdy uczestnik może zgłosić jedną prace konkursową, wykonaną przez siebie i wybraną 

przez siebie techniką plastyczną: ołówek, kredki, węgiel, pastele, farby akwarelowe, farby 

akrylowe itp. 

 Organizator nie przyjmuje prac zbiorowych. 

 Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię 

i nazwisko, wiek, szkoła, numer telefonu osoby do kontaktu. Dane te będą służyć do kontaktu 

organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace niepodpisane, anonimowe nie będą 

zakwalifikowane do konkursu. 
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Wyniki konkursu i nagrody: 

 Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu. 

 Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność. 

 Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie zwycięzców podczas uroczystej 

wystawy ptaków, która będzie miała miejsce 17.11.19 organizowanej przez MBP – CK 

w Pieszycach i  PZHKiPE oddział Wałbrzych. 

 Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania 

nagród. 

 Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna. 

 Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich 

równowartość pieniężną. 

 Organizatorzy nie przewidują wysyłki nagród. Nagrody nieodebrane w dzień wręczenia 

nagród przepadają. 

 

 

 

Organizatorzy 


