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Regulamin 
konkursu plastycznego ph.: „Pacynka jak malowana!” 

 

 

I. Organizator 

Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy 

 

II. Cele: 

1. Rozwój uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży.  

2. Rozwijanie wyobraźni twórczej. 

3. Umożliwienie dzieciom i młodzieży prezentacji własnych dokonań artystycznych. 

4. Zainteresowanie techniką tworzenia lalek teatralnych. 

5. Zachęcanie dzieci do aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego. 

 

III. Założenia programowo-organizacyjne:  

1. Konkurs plastyczny zorganizowany jest w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia 

Teatru 2019. 

2. Konkurs skierowany jest do uczniów przedszkoli i szkół podstawowych oraz placówek 

oświatowo-wychowawczych do lat 15 województwa podlaskiego. 

3. Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne lub rodzinne wykonanie pracy 

plastycznej płaskiej lub przestrzennej w dowolnej technice, przedstawiającej pacynkę, 

czyli lalkę teatralną nakładaną na dłoń jak rękawiczka i poruszaną palcami aktora-

animatora. Maksymalny format prac płaskich – A3 (29,7 x 42 cm), przestrzennych –  

25 cm x 25 cm. 

4. Do każdej pracy należy dołączyć trwale umocowaną metryczkę (najlepiej w miejscu 

niewidocznym, wzór w załączeniu). 

5. Regulamin i metryczka konkursu dostępne są na stronie internetowej Miejsko-Gminnego 

Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy: http://kultura.choroszcz.pl/ 

6. Prace z dopiskiem „Pacynka jak malowana!” należy dostarczyć do 15 marca 2019 roku 

do Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, 

ul. Henryka Sienkiewicza 29 

16-070 Choroszcz  

Złożenie zgłoszenia jest równoznaczne ze zgodą na rozpowszechnianie wizerunku 

uczestnika przez M-GCKiS i patronów medialnych w ramach informacji prasowej  

o wynikach konkursu i wystawy pokonkursowej. 

7. Prace będą oceniane i nagradzane z zachowaniem podziału na następujące kategorie: 

➢ I kategoria: uczniowie przedszkoli; 

➢ II kategoria: uczniowie klas I-IV szkół podstawowych; 

➢ III kategoria: uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych. 

8. Prace zostaną ocenione przez specjalnie do tego celu powołane Jury. Decyzja Jury jest 

ostateczna. 

9. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej: 

http://kultura.choroszcz.pl/ 

http://kultura.choroszcz.pl/
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10. Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i wyróżnień oraz otwarcie wystawy odbędzie 

się 29 marca 2019 roku o godz. 10.00 w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu  

w Choroszczy. 

11. Wszystkie prace mogą być odebrane w terminie do 30 kwietnia 2019 r.  

12. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich 

równowartość pieniężną. 

13. Nagrody należy odebrać do dnia 30 kwietnia 2019 r. Istnieje możliwość przesłania 

nagrody na koszt odbiorcy. Nagrody nieodebrane pozostają do dyspozycji Organizatora. 

 

IV. Uwagi końcowe: 

1. Patronat medialny nad konkursem sprawuje „Gazeta w Choroszczy”. 

2. Prace, które nie spełniają wymogów regulaminu, zniszczone w wyniku niewłaściwego 

opakowania, nie będą oceniane. 

3. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu. 

4. Szczegółowych informacji o konkursie udziela: 

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy 

ul. H. Sienkiewicza 29,  

16-070 Choroszcz 

tel. 85 719 14 31,  

e-mail: kultura@choroszcz.pl. 

 

Metryczka  

konkursu plastycznego ph.: „Pacynka jak malowana!” 

 

 

………………………………...…        ………….              ….........           ………... 

imię i nazwisko autora pracy                 klasa                       wiek                kategoria (zgodnie z regulaminem) 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

nazwa, adres placówki (dotyczy zgłoszeń z placówki)   

 

 

……………………………………………………...                                    ……………………………………….. 

imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna                                                           tel. kontaktowy do nauczyciela/opiekuna 

mailto:kultura@choroszcz.pl

