
Regulamin konkursu plastycznego 
"Moniuszko w oczach dziecka" 

Patronat: 

Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój Aneta Potoczna 

 
§ 1. 

Postanowienia ogólne I. 

Organizator konkursu: 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta Kudowa-Zdrój 

Partner: Kudowskie Centrum Kultury i Sportu 

Konkurs współfinansowany z budżetu: Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Dolnośląskiego.  

 

II Uczestnicy konkursu: 

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży Powiatu Kłodzkiego w następującym 

przedziale wiekowym: 

I grupa: do 7 lat 

II grupa: do 13 lat 

III grupa: do 19 lat 

Rodzice i opiekunowie autorów nadesłanych prac konkursowych wyrażają zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych przez organizatora. (zgoda Załącznik nr 1 do 

regulaminu). 

III. Cel konkursu: 

1. Zainteresowanie dzieci i młodzieży osobą Stanisława Moniuszki. 

2. Rozbudzenie wrażliwości oraz wyobraźni twórczej o wysokich walorach estetycznych. 

3. Kształtowanie postaw patriotycznych i szacunku do wielkiego Polaka. 

 

 



§ 2. 

Organizacja konkursu 

I. Założenia organizacyjne: 

1. Warunkiem uczestnictwa jest samodzielne wykonanie pracy w technikach: rysunek, 

grafika, malarstwo z wykluczeniem technik komputerowych. 

2. Praca powinna być wykonana na papierze , w maksymalnym formacie A3 (297 mm 

x 420 mm), wykonana w technice płaskiej. 

3. Prace konkursowe należy nadsyłać do dnia 10 grudnia 2021 r.  do godz. 12:00  

na adres: Kudowskie Centrum Kultury i Sportu, ul. Główna 43,  

57-350 Kudowa-Zdrój lub dostarczyć do sekretariatu KCKiS.  

4. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę z następującymi informacjami: 

a) nazwa konkursu 

b) tytuł pracy 

c) imię i nazwisko autora 

d) wiek autora 

e) nazwisko i numer telefonu nauczyciela jeśli praca była wykonywana pod 

kierunkiem nauczyciela lub  

f) nazwisko i numer telefonu rodzica/opiekuna jeśli praca była wykonywana pod 

kierunkiem rodzica/opiekuna. 

  

II. Ocena prac 

1. Kryteria oceny prac: ⁃ zgodność z tematem, 

 ⁃ estetyka i jakość wykonania, 

 ⁃ oryginalność i kreatywność 

 ⁃ walory artystyczne (kompozycja, kolorystyka, technika wykonania), 

 ⁃ samodzielność wykonania.  

2. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja 

Konkursowa. 

3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna . 

III. Nagrody i ekspozycja prac  

1. Dla uczestników konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody 

rzeczowe. 

2. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo prezentacji wybranych prac na 

wystawie pokonkursowej i na stronach internetowych Gminy 

Kudowa-Zdrój, Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu oraz na 

profilach Facebook, a także w publikacjach Gminy Kudowa-Zdrój.  

§ 3. 

Postanowienia końcowe 

1. Przesłanie przez Autora pracy na Konkurs oznacza akceptację przez niego 

niniejszego Regulaminu. 



2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie 

wynikających z powodów organizacyjnych od niego niezależnych.   



...................................................................... 

(miejscowość, data) 

Oświadczenie 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w Konkursie Plastycznym 

„Moniuszko w oczach dziecka” organizowanym przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju 

Miasta Kudowa-Zdrój. 

 Imię i nazwisko dziecka: ………………………………………………………………… 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach 

wynikających               z regulaminu Konkursu czyli publikację wizerunku w mediach, 

nieodpłatna publikację pracy oraz jej wykorzystywanie  a także innych czynności 

wynikających z organizacyjnych zasad konkursu. Akceptuję kwestię zawarte w regulaminie 

konkursu 

……………………………  

           (podpis rodzica)  

 Informuję, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c), d) i 

e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r.                        w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO). 


