
Regulamin konkursu organizowanego z okazji Dnia Dziecka 

Serdecznie zapraszamy dzieci z terenu Gminy Łańcut do udziału w konkursie plastycznym pt. „Sport 

oczami dziecka” Organizatorem konkursu plastycznego jest Ludowy Klub Sportowy Czarni Kraczkowa  

I. Cele konkursu: 

- promowanie zdrowego stylu życia, 

- edukacja dzieci w zakresie znajomości zasad zdrowego odżywiania, 

- doskonalenie rozwijania zdolności plastycznych. 

II. Zasady konkursu: 

1. Czas trwania konkursu: od 22.05. do 01.06.2020 r. 

2. Uczestnicy: Dzieci w wieku 3-12 lat z terenu Gminy Łańcut. 

3. Wymagania techniczne: 

a. Samodzielna twórczość plastyczna dziecka, 

b. Technika dowolna, 

c. Format pracy: A3 lub A4 płaska lub przestrzenna 

4. Metryczka: 

Każda praca powinna mieć dołączoną metryczkę zawierającą:  

imię dziecka – autora pracy, 

wiek dziecka – autora pracy, 

miejscowość, w której mieszka dziecko – autor pracy, 

5. Kryteria oceny: 

- zgodność z tematem, 

- oryginalność ujęcia tematu i pomysłowość, 

- estetyka i staranność wykonania, 

6. Komisja konkursowa:  

Prace konkursowe oceniane będą przez specjalnie powołaną Komisję Konkursową, wybraną spośród 

przedstawicieli LKS Czarni Kraczkowa 

7. Nagrody: W konkursie przewidziano nagrody za I miejsce, II miejsce i III miejsce oraz wyróżnienia.  

W zależności od ilości nadesłanych prac organizatorzy zastrzegają możliwość nagrodzenia prac w kilku 

grupach wiekowych  

8. Termin składania prac: Skan ręcznie wykonanej pracy lub wyraźne zdjęcie należy przesłać na adres: 

kontakt@czarnikraczkowa.pl, w tytule wiadomości należy wpisać: KONKURS DZIEŃ DZIECKA,  

a w treści maila zawrzeć: imię dziecka – autora pracy, wiek dziecka – autora pracy, miejscowość - w której 

mieszka dziecko, telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna prawnego, pod którego kierunkiem została 

wykonana praca 

9. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 07.06.2020r, nagrody będzie można odbierać od 

08.06.2020r. do 19.06.2020 r. po uprzednim ustaleniu z organizatorem w siedzibie klubu (Kraczkowa 214a).  

Wyniki konkursu zostaną również opublikowane na stronie internetowej www.czarnikraczkowa.pl, mediach 

społecznościowych (Facebook, Instagram) oraz przesłane mailowo do uczestników, którzy nadesłali prace. 

10. Uwagi końcowe: 

Prace pozostają do dyspozycji organizatorów 

Zdjęcia nagrodzonych prac zostaną opublikowane na stronie internetowej www.czarnikraczkowa.pl oraz  

w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram) 


