
Wałbrzyski Ośrodek Kultury 
    

REGULAMIN  KONKURSU PLASTYCZNEGO 
„Cztery pory roku” 

dla dzieci szkół podstawowych  
                
I. Organizator: Wałbrzyski Ośrodek Kultury  
 
II.  Założenia programowe: 
             Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej klas I – VI. 

 
III. Cele konkursu: 

  Pobudzenie wyobraźni plastycznej dzieci. 

  Przegląd różnorodnych technik plastycznych. 

  Podnoszenie rangi amatorskiego ruchu artystycznego. 
 
IV.        Warunki uczestnictwa: 

 Dzieci uczestniczą w dwóch grupach wiekowych: klasy 1 – 3 oraz klasy 4 – 6. 

 Prace mogą być wykonywane dowolną techniką plastyczną na podłożu papierowym, jednak 
w taki sposób, aby możliwa była ich prezentacja w antyramach. 

 Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę. 

 Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 15 prac.  
 Format prac:  A 3 ( 297 x 420 mm) – prace o mniejszym formacie oprawione passe-partout 

nie będą brane pod uwagę przez  Organizatora. 

 Prace należy opatrzyć następującymi informacjami (na odwrocie pracy): 
IMIĘ I NAZWISKO AUTORA 

WIEK/ KLASA 
ADRES I TEL. SZKOŁY 

IMIĘ, NAZWISKO, TELEFON OPIEKUNA ARTYSTYCZNEGO 

Konkurs plastyczny (nazwa konkursu) 

 Do prac/y należy dołączyć Kartę Zgłoszenia. 

 Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 
 

V. Organizacja konkursu: 

  Prace ocenia powołane przez organizatorów Jury. 

  Organizatorzy nie odsyłają prac oraz zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego 
reprodukowania prac konkursowych w celach promocyjnych. 
 

VI. Nagrody: 

 Dla wszystkich laureatów przewiduje się nagrody rzeczowe.  

 Prace biorące udział w konkursach prezentowane będą w Galerii „KORYTARZ”, WOK,  
ul. Broniewskiego 65a. 

 

VII. Kryteria oceny: 

 Poziom artystyczny i estetyka prezentowanych prac. 

 Indywidualne potraktowanie tematu. 



 Zgodność pracy z tematem przewodnim. 

 Samodzielność w wykonaniu pracy. 
 
  

VIII. Termin konkursów wraz z tematem przewodnim: 

 Jesień w lesie – termin nadsyłania prac do 21 października 2013. 

 Zima w parku – termin nadsyłania prac do 16 grudnia 2013. 

 Wiosna w ogrodzie – termin nadsyłania prac do 17 marca 2014. 

 Lato na łące – termin nadsyłania prac do 2 czerwca 2014.  
 

Prace należy dostarczyć na adres: 
 

   Wałbrzyski Ośrodek Kultury 
ul. Broniewskiego 65a 

58-309 Wałbrzych 

 

Informacji na temat konkursu udziela: 
Kamila Kołodziejczyk 

Instruktor WOK 
tel. 74 666 43 55 

e-mail: k.kolodziejczyk@wok.walbrzych.pl 
 

 
 

Z A P R A S Z A M Y    !!! 

 
 


