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REGULAMIN 

Konkursu Plastycznego „Zaprojektuj logo Osady Słowiańskiej w Stobiernej”  
 

 

Organizator: 

Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica 

39-206 Pustków-Osiedle 26A 

 

Terminy: 

 Dostarczenie karty zgłoszenia oraz podpisanych zgód do 09.04.2021r. 

 Dostarczenie prac do 16.04.2021r. 

 Rozstrzygnięcie konkursu - 19.04.2021 r. 

 

Odbiorcy 

 Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i średnich 

 

Cele konkursu 

 Głównym celem konkursu wyłonienie najbardziej adekwatnego logo dla Osady Słowiańskiej w Stobiernej– 

logo wykorzystywane będzie do celów identyfikacyjnych Osady Słowiańskiej (w tym korespondencyjnych i 

promocyjnych). 

 poznanie historii naszych Słowiańskich przodków, 

 rozwijanie kreatywności oraz wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży,  

 umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowanie swojego talentu plastycznego, 

 

Kategorie form wykonania pracy konkursowej: 

      KAT 1. Praca plastyczna wykonana ręcznie, wybraną techniką: kredki, flamastry, tusz, farby itp. 

KAT.2. Praca zaprojektowana w  programie graficznym na komputerze. 

 

Kryteria oceny: 

 zgodność elementów logo ze słowiańskim charakterem osady 

 czytelność i funkcjonalność logo oraz łatwość jego zapamiętania, 

 estetyka wykonania. 

 

Nagrody: 

Spośród nadesłanych prac komisja konkursowa wyłoni po jednym laureacie: 

KAT I – praca wykonana ręcznie dowolną techniką plastyczną – nagroda w wysokości 300 zł 

KAT II – praca wykonana w programie graficznym – nagroda w wysokości 300 zł 

 

Warunki dostarczania prac: 

. 

 Prace należy przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do CKiB – Pustków-Osiedle 26A w 

nieprzekraczalnym terminie do 16.04.2021 r. Ze względu na sytuację epidemiologiczną dopuszcza się 

przesłanie prac (zdjęcie pracy, projekt graficzny w formie pdf lub jpg) w formie elektronicznej na adres 

promocja@ckib.pl 

 Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane przez jury.  

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nadsyłanych prac, powstałych w wyniku transportu, 

w związku z tym, zaleca się właściwe ich opakowanie.  

 Prace złożone, uszkodzone i pogięte nie będą oceniane. 

 Materiały przesyłane są na koszt i ryzyko własne uczestnika.  

 Prace dostarczone na konkurs przechodzą na własność Organizatora i nie podlegają zwrotowi. Organizator 

zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji projektu nagrodzonych prac konkursowych. 
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KARTA ZGŁOSZENIA 

Konkursu Plastycznego „Zaprojektuj logo Osady Słowiańskiej w Stobiernej” 

 

DANE AUTORA PRACY 

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………….…………  

Wiek ………………….…………… Klasa ……………………… Telefon ………………………………… 

 

FORMA PRACY KONKURSOWEJ 

KAT 1. Praca plastyczna wykonana ręcznie, wybraną techniką: kredki, flamastry, tusz, farby itp. 

KAT.2. Praca zaprojektowana w  programie graficznym na komputerze. 

*właściwe podkreślić 

 

OPIEKUN ARTYSTYCZNY (opcjonalnie) 

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………. 

Telefon ………………………………………      e-mail ……………………………………………………. 

PLACÓWKA 

Nazwa ………………………………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………… Telefon ………………………………….. 

 

*Podpisanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści 

Regulaminu.  

*Do karty zgłoszenia należy dołączyć podpisane zgody RODO. 

 

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

podpis uczestnika 

(w przypadku osoby małoletniej podpis rodzica/opiekuna prawnego) 


