
Regulamin Konkursu Plastycznego pn.  

„Twoja Kartka z Kalendarza na 2022 rok ” 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

 

1. Organizatorem Konkursu Plastycznego pn. „Twoja Kartka z Kalendarza na 2022 rok” 

zwanego dalej „Konkursem” jest  Serwis lokalny Kokocioniec.pl. zwane/a/y dalej 

„Organizatorem”. 

 

2. Konkurs odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. 

 

3. Cele Konkursu: 

- pobudzanie i rozwijanie zdolności plastycznych i wrażliwości estetycznej u dzieci i 

młodzieży 

 

4. Przedmiotem Konkursu są prace plastyczne wykonane przez dzieci i młodzież, 

zamieszkujących w Katowicach w dzielnicy Ligota-Panewniki.  

  

5. Tematem Konkursu jest prezentacja poszczególnych miesięcy w roku na kartach 

kalendarza na 2022 rok.  

 

6. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną bezpłatnie opublikowane na stronie internetowej 

Kokociniec.pl  

 

7. Członkowie jury i ich rodziny nie mogą brać udziału w Konkursie. 

 

PRZYJMOWANIE PRAC: 

 

1. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

 

2. Każdy uczestnik w wieku od 6-14 lat  może zgłosić maksymalnie jedną pracę konkursową.  

 

3. Prace konkursowe mogą być wykonywane indywidualnie bądź grupowo (w przypadku 

rodzeństwa) i muszą być własnością autorów. 

 

4. Zgłoszenia prac konkursowych muszą być dokonywane przez rodziców lub opiekunów 

prawnych dzieci – autorów prac konkursowych. 

 

5. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6 – 14 lat zamieszkałych w 

Katowicach w dzielnicy Ligota – Panewniki  

 

6. W Konkursie nie obowiązują ograniczenia dotyczące techniki i zastosowanych materiałów. 

Dozwolone jest stosowanie różnorakich technik plastycznych (rysowanie, malowanie, 

wyklejanie 

itp.). Minimalny format pracy to A4 ( 21 cm x 29,7 cm). Maksymalny format pracy to A2 (42 

cm x 

60 cm). Dopuszczalne są wyłącznie prace 2D. 

 

7. Terminarz: 



- przyjmowanie prac plastycznych do konkursu: 10.01.2022r.-31.01.2022r. 

- powołanie jury i ocena zgłoszonych prac plastycznych: 31.01.2022r.-06.02.2022r. 

- sporządzenie protokołu z obrad Jury: 07.02.2022r. 

- ogłoszenie wyników konkursu i powiadomienie laureatów: 08.02.2022r.-13.02.2022r.  

- wręczenie nagród: 14.02.2022r.-20.02.2022r. 

 

8. Prace plastyczne należy nadesłać w formie elektronicznej na adres e- mail: 

konkurs@kokociniec.pl w tytule e-maila wpisując „Konkurs plastyczny – „Twoja Kartka z 

Kalendarza na 2022 rok” lub dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w 

zaklejonej kopercie z napisem „Konkurs Plastyczny -„Twoja kartka z Kalendarza nr 2022 

rok ” 

na adres:  

 

Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji 

Narodowej  

Ul. Zielona 5,  

40-756 Katowice  

 

W przypadku prac nadesłanych za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego. 

 

9. Prace należy wysłać lub dostarczyć z dołączonym i wypełnionym formularzem 

rejestracyjnym, 

który stanowi Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2. 

 

10. Prace plastyczne nadesłane w formie elektronicznej należy opisać według następującego 

wzoru: 

Imię …. 

Nazwisko …. 

wiek autora/autorów …. 

 

11. Prace plastyczne nadesłane w formie elektronicznej muszą być zapisane w formacie JPG. 

 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania prac nie spełniających 

wymienionych wyżej wymogów. 

 

KRYTERIA OCENY: 

 

1. Do kryteriów oceny prac plastycznych w konkursie należą: 

- trafność ujęcia tematu, 

- jakość (staranność) wykonania, 

- oryginalność, 

- stopień trudności. 

 

JURY: 

 

1. Organizator powołuje Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”. 

 

2. W skład Jury wchodzą: 

-Beata Kapica-Zając  

-Paulina Polok  

mailto:konkurs@kokociniec.pl


-Dorota Żywica  

-Przemysław Rusek  

 

3. Wszystkie prace plastyczne nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury. 

 

4. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników 

Konkursu. 

 

NAGRODY: 

 

 

1. Darczyńcami  nagród są: 

-Urząd Miasta Katowice  

-Senator Halina Bieda  

-Posłanka Monika Rosa  

-Radny Miasta Katowice Adam Lejman- Gąska  

-Radny Miasta Katowice Adam Szymczyk  

-Stowarzyszenie Otwarty Śląsk  

            -Kino Helios  

-Mepel -sklep z grami planszowymi i akcesoriami do gier 

-Kuźnia Inicjatywy Obywatelskiej- Stowarzyszenie Społeczno- Kulturalne na rzecz   

 mieszkańców dzielnicy Ligota –Panewniki  

-Inicjatywa Mieszkańców Osiedli Kokociniec i Sadyby   

 

     2.  Autorzy trzech prac zwycięskich w ramach konkursu otrzymają nagrody: 

-gry planszowe  

-książki 

-kubki  

-gadżety  

-dyplom  

 

3. Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę. 

 

4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk o 

laureatach konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych 

organizatora oraz w prasie, mediach i Internecie. 

 

      5.  Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody telefonicznie 

do dnia 02.02.2022r. 

 

      6. Po przeprowadzonym konkursie zwycięzcy zobowiązani są do podpisania protokołu o 

otrzymaniu nagrody rzeczowej. 

 

      7. Po przeprowadzeniu obrad Jury zostanie sporządzony protokół przez Sekretarza Jury. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 

1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny na stronie internetowej Kokociniec.pl 

 

2. Uczestnik Konkursu przez wypełnienie formularza rejestracyjnego oświadcza, iż: 



- jest autorem nadesłanej pracy plastycznej, 

- przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanej pracy plastycznej, 

która 

to praca jest pozbawiona jakichkolwiek wad prawnych i nie jest obciążona prawami i 

roszczeniami 

osób trzecich, 

- zgadza się na bezpłatne opublikowanie pracy plastycznej na stronie internetowej 

Kokociniec.pl po zakończeniu konkursu. 

 

3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 

Regulaminie lub 

podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną zdyskwalifikowane. 

 

4. Organizator nie bierze prawnej odpowiedzialności za przesłane prace plastyczne oraz 

zastrzega 

sobie prawo natychmiastowej dyskwalifikacji w przypadku podejrzenia naruszenia 

Regulaminu. 

 

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą 

odpowiednie 

przepisy prawa polskiego. 

 

6. Organizatorzy nie roszczą sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do 

nadesłanych 

prac, pozostają one własnością intelektualną autorów. 

 

7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 

poprawiania 

lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który 

jest 

administratorem danych. Podanie danych, które w przypadku braku wyrażenia w/w zgód, 

będą 

przetwarzane w celu wykonania w/w obowiązków związanych z Konkursem jest dobrowolne, 

lecz 

niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie. 

 

8. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora 
 


