
 

  

Cel konkursu: 
 pobudzanie aktywności twórczej 
 odkrywanie i rozwijanie uzdolnień plastycznych 
wśród dzieci i młodzieży 

Dwie kategorie wiekowe: 
 Mała - dzieci od 8 do 14 lat 
 Średnia - młodzież od 15 do 18 lat 

Technika: malarstwo na płótnie (farba akrylowa lub 
olejna) 
Format: płótno o wymiarach 30x40 cm 
W konkursie mogą wziąć udział osoby z terenu Gminy 
Trzeszczany, które prześlą lub dostarczą na adres 
organizatora jedną pracę plastyczną o tematyce 
jesiennej, wykonaną samodzielnie, wcześniej 
niepublikowaną. 
 

 

 



„Zatrzymaj jesień” - konkurs plastyczny 

REGULAMIN 

1. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Trzeszczanach 
2. Cel konkursu: 

 pobudzanie aktywności twórczej 
 odkrywanie i rozwijanie uzdolnień plastycznych wśród dzieci i młodzieży 

3. Dwie kategorie wiekowe: 
 Mała - dzieci od 8 do 14 lat 
 Średnia - młodzież od 15 do 18 lat 

1. Technika: malarstwo na płótnie (farba akrylowa lub olejna) 
2. Format: płótno o wymiarach 30x40 cm 
3. W konkursie mogą wziąć udział osoby z terenu Gminy Trzeszczany, które prześlą lub 

dostarczą na adres organizatora jedną pracę plastyczną o tematyce jesiennej, wykonaną 
samodzielnie, wcześniej niepublikowaną. 

4. Prace plastyczne powinny zawierać na odwrocie: imię i nazwisko oraz tytuł obrazu. 
5. Pracę konkursową należy dostarczyć do 4 listopada 2022 r. na adres: 

Gminny Ośrodek Kultury w Trzeszczanach 
Trzeszczany Pierwsze 194 
22-554 Trzeszczany 

6. Do pracy należy dołączyć KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ, która stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszego Regulaminu 

7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 17 listopada 2022 r. 
8. Uczestników oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora konkursu. 
9. Najciekawsze prace zostaną wybrane na wystawę w Gminnym Ośrodku Kultury  

w Trzeszczanach. 
10. Laureaci konkursu, w dwu kategoriach wiekowych, otrzymają nagrody. 
11. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika w celach promocyjnych 
związanych z konkursem. 

12. Organizatorzy nie zwracają prac konkursowych, zastrzegają sobie prawo do publikacji 
tych nagrodzonych i wyróżnionych umieszczając je na wystawie w GOK w Trzeszczanach 
oraz do rozpowszechniania prac i udostępnienia w Internecie. 

13. Wszelkie informacje można uzyskać w GOK Trzeszczany pod numerem telefonu:                 
84 657 50 79 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

 

 

Karta Zgłoszeniowa 

Uczestnika Konkursu 

„Zatrzymaj jesień” 

Tytuł Pracy Konkursowej ……………………………………………………………………………………………………………………………….  

Imię i nazwisko Uczestnika ……………………………………………………………………………………………………………………………  

Kategoria wiekowa ………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Tel .................................................................... e-mail…………………………………………………………………………………….  

Uczestnik lub rodzic/opiekun prawny Uczestnika wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych Uczestnika w celu realizacji Regulaminu konkursowego „Zatrzymaj jesień” 

organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Trzeszczanach oraz do kontaktu 

mailowego i telefonicznego z Uczestnikiem lub rodzicem/opiekunem prawnym. 

                                                                ……………………………………………………………………….………. 
                                                                                        Data i podpis Uczestnika (lub Opiekuna Prawnego) 
 
 

Oświadczam, że akceptuję warunki konkursu zawarte w Regulaminie. 
 
 
 
                                                                 …………………………………………………………….……………….. 

Data i podpis Uczestnika (lub Opiekuna Prawnego) 


