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Regulamin konkursu plastycznego - „Moja ulubiona postać z Harrego Pottera” 
 
Konkurs organizowany jest w ramach Rodzinnych Ferii w Amfiteatrze vol.5, które odbędą się 
w dniach 22-29 stycznia 2023r. w ostródzkim Amfiteatrze. Organizatorem konkursu jest 
Centrum Kultury w Ostródzie oraz Grupa Animacyjna AS 
W Konkursie mogą brać udział przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych i szkół średnich 
z całej Polski 
 
Cel Konkursu 
1. Celem Konkursu jest rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży. 
2. Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form 
plastycznych. 
 
Założenia organizacyjne 
1. Konkurs przeznaczony jest dla przedszkolaków, uczniów klas 0-III, IV- VI, VII-VIII i szkół 
średnich 
2. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną , wcześniej niepublikowaną, 
samodzielnie wykonaną pracę. 
3. Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje (karta zgłoszenia): 
nazwisko, imię, klasa, nazwa szkoły i nr telefonu. (napisane drukowanymi literami) – brak 
etykiety nie kwalifikuje pracy do konkursu. 
4. Praca powinna być wykonana na kartkach o formacie A3 lub A4 wykonana techniką: 
rysunek kredkami, pastele suche, pasteleolejne, techniki malarskie (akwarela, tempera), 
wyklejanki, collage. 
5. Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji 
zgłoszonej pracy. 
 
Warunki Konkursu 
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych: 
a) przedszkole 4-6 lat 
b) klasy I- III 
c) klasy IV-VI 
d) klasy VII-VIII i szkoła średnia 
2. Ostateczny termin zgłaszania prac upływa dnia 13.01.2023 – prace należy dostarczyć do 
ostródzkiego amfiteatru, pokój 105. (wraz z kartą zgłoszenia) 
3. Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą 
oceniane. 
 
Zasady przyznawania nagród 
1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa 
2 Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna 
3. Zgłoszone prace zostaną pokazane na wystawie podczas Rodzinnych Ferii w Amfiteatrze 
vol.5 w dniach 22-29 stycznia 2023r.  
3. Ogłoszenie wyników odbędzie się na gali podsumowującej Rodzinne Ferie w 
Amfiteatrze vol.5 w dniu 29 stycznia 2023r. 
4. Nagrodą w konkursie jest dyplom i nagroda rzeczowa. Przewidujemy również wyróżnienia i 
drobne upominki. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Karta zgłoszeniowa (wypełniamy DRUKOWANYMI literami) 
Konkurs plastyczny „Moja ulubiona postać z Harrego Pottera” 
Imię i nazwisko autora: 
 
…............................................................................................................................................................... 
 
Szkoła ………………………………………………………………………………. Klasa …………………….. 
 
Nr telefonu: ……………………………………………………………. 
 
Oświadczenie 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie 
danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z poźn. zm.) przez Organizatora Konkursu 
dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu zgodnie z regulaminem Konkursu. 
Oświadczam, że jestem autorem pracy plastycznej przekazanej na Konkurs oraz, że nie narusza ono 
jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa. 
 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią i przyjmuję warunki określone w Regulaminie Konkursu 
Plastycznego „Moja ulubiona postać z Harrego Pottera”. 
........................................................................ 
Podpis autora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZGODA RODZICA/OPIEKUNA 
............................................................. 
(miejscowość, data) 
Wyrażam zgodę na udział 
........................................................................................................................................, 
(imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika konkursu) 
którego jestem prawnym opiekunem, w Konkursie Plastycznym „Moja ulubiona postać z Harrego Pottera”. 
Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu i akceptuję jego postanowienia. 
Ponadto, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu dla celów 
związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu zgodnie z regulaminem Konkursu. 
 
..................................................... 
podpis rodzica/opiekuna 


