
 

 

 
 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

pn. „Święty Jan Paweł II widziany oczami i sercem dziecka” 

 
 
 

INFORMACJE OGÓLNE: 

 

Organizatorem konkursu jest Centrum Sztuki Mościce z siedzibą w Tarnowie (33-101)  
przy ul. Traugutta 1, będące samorządową Instytucją Kultury Województwa Małopolskiego; 
 
Celem głównym konkursu jest przybliżenie dzieciom postaci Św. Jana Pawła II w związku  
z przypadającym w 2020 roku  stuleciem urodzin Karola Wojtyły oraz ustanowieniem bieżącego 
roku – Rokiem Świętego Jana Pawła II. 
 
Konkurs ma ponadto na celu rozbudzać wyobraźnię, kreatywność oraz umiejętności twórcze 
wśród dzieci, jak również promować młode talenty plastyczne i artystyczne. 
 
Adresatami konkursu są uczniowie szkół podstawowych mieszczących się na obszarze 
powiatu tarnowskiego oraz miasta Tarnów. 
 

 
 

 

I. ZASADY KONKURSU 
 

1. Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną o tematyce zgodnej z nazwą oraz celem 
konkursu, tj. mającą przybliżyć wizerunek Św. Jana Pawła II, wydarzenia związane z jego 
pontyfikatem, odbyte podróże oraz inne okoliczności związane z życiem Karola Wojtyły. 

2. Prace powinny być wykonane dowolną techniką plastyczną w formacie A3 lub A4. 

3. Prace powinny być wykonane wyłącznie przez jednego autora, bez pomocy osób trzecich 
(prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę). 

4. Jeden uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę. 

5. W przypadku gdy prace uczestników zgłasza szkoła, to może ona zgłosić maksymalnie 
10 prac w danej kategorii wiekowej, o której mowa w pkt. II.1. 

6. Na odwrocie zgłaszanej pracy powinny zostać zapisane w sposób trwały i czytelny dane 

Konkurs odbywa się w okresie od 1 marca 2020 roku do 5 października 2020 roku.



 

 

uczestnika, tj. imię i nazwisko, wiek oraz adres zamieszkania, a w przypadku prac 
zgłaszanych przez szkołę – także numer klasy, nazwa/numer szkoły oraz nazwa 
miejscowości w której mieści się szkoła. 

7. Do każdej pracy powinna zostać ponadto załączona metryczka uczestnika wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz formularz zawierający zgody 
udzielone przez rodzica lub opiekuna prawnego – stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego 
regulaminu. 

8. Praca uczestnika oraz wypełnione i podpisane załączniki 1 i 2 powinny zostać umieszczone 
w koszulce, w kopercie, w opakowaniu, lub połączone w inny sposób tworzący jedną całość, 
zabezpieczający przed ich przypadkowym rozdzieleniem. 

9. W przypadku gdy prace uczestników zgłasza szkoła, prace powinny zostać dodatkowo 
podzielone wg kategorii wiekowych, o których mowa w pkt. II.1. 

 
po terminie oraz zgłoszone lub wykonane niezgodne z regulaminem nie będą oceniane. 

11. Prace powinny zostać zgłoszone osobiście w Centrum Sztuki Mościce lub przesyłką 

 

 
II. KRYTERIA OCENY I WRĘCZENIE NAGRÓD 

 
 
1. Prace zostaną ocenione w trzech kategoriach wiekowych: 

a. dzieci w wieku 6-7 lat, 

b. dzieci w wieku 8-9 lat, 

c. dzieci w wieku 10-11 lat. 

2. Powołana przez organizatora Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę: 

a. zgodność prac z tematyką konkursu, 

b. oryginalność pracy, 

c. walory artystyczne. 
 

3. W każdej z kategorii wiekowej zostaną przyznane uczestnikom dyplomy oraz nagrody 
rzeczowe za zajęcie 1, 2 i 3 miejsca. 

4. Komisja Konkursowa będzie mogła także wyróżnić część prac przyznając ich autorom 
dyplomy, a w przypadku gdy Organizator będzie w posiadaniu dodatkowych nagród 
rzeczowych, po uzgodnieniu z nim – Komisja Konkursowa będzie mogła przyznać autorom 

5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

wernisażu otwarcia wystawy prac, która odbędzie się Centrum Sztuki Mościce. Dokładna 

poleconą lub poprzez kuriera najpóźniej do dnia 5 października 2020 r. do godziny 16:00.

prac wyróżnionych także nagrody rzeczowe.

6. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się 16 października 2020  r.  podczas

10. Prace zrolowane, zniszczone, uniemożliwiające  identyfikację  uczestnika,  dostarczone



 

 

data oraz godzina otwarcia wystawy, ogłoszenia wyników oraz wręczenia dyplomów  
i nagród zostaną podane do informacji po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń do 
Konkursu. 

 
 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. W przypadku nieobecności podczas wręczenia dyplomów i nagród – rodzic, opiekun prawny 
lub przedstawiciel szkoły zostaną poinformowani o możliwości i warunkach odbioru dyplomu 
lub dyplomu i nagrody w siedzibie Organizatora. 

2. Zgłoszone prace będą mogły zostać odebrane przez autorów, ich rodziców/opiekunów 
prawnych lub umocowanego przedstawiciela szkoły najwcześniej w dniu następującym  
po dniu zakończenia wystawy prac. W przypadku gdy praca nie zostanie odebrana  
w przeciągu 30 dni liczonych od dnia zamknięcia wystawy prac – będzie ona mogła zostać 
zarchiwizowana przez Organizatora. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. 

 

 

r. 

 

Tarnów, dnia 2.04.2020




