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Ośrodek Kultury „Andaluzja” w Piekarach Śląskich 

o  g  ł  a  s  z  a  

 

KONKURS PLASTYCZNY 

dla przedszkolaków  

oraz uczniów klas I-VI  szkół podstawowych  
 

REGULAMIN KONKURSU 

 

TEMAT: 

„Moja Nietuzinkowa Walentynka” 

 
ORGANIZATOR: 

Ośrodek Kultury „Andaluzja” w Piekarach Śląskich. 

 

CEL: 

✓ stwarzanie motywacji do działań twórczych dzieci, 
✓ pobudzanie i rozwijanie zainteresowań plastycznych, 
✓ kształtowanie wrażliwości estetycznej, poczucia piękna, smaku artystycznego i wyobraźni, 
✓ doskonalenie poziomu wykonawczego, 
✓ aktywny udział w kształtowaniu kultury plastycznej, 
✓ kształtowanie umiejętności interpretacji swoich uczuć i spostrzeżeń za pomocą formy plastycznej, 
✓ wpływ na kształtowanie przyszłych odbiorców sztuki.   
 

TECHNIKA: 

dowolna; prace mogą być wykonane różnymi technikami (rysunek, akwarela, tempera, kredki, pastele, 

collage, gips, masa solna i inne).  

 

KATEGORIA WIEKOWA: 

I kat. wiekowa – PRZEDSZKOLA,  

II kat. wiekowa – klasy I – III,    

III kat. wiekowa - klasy IV – VI. 

 

TERMINY: 

✓ prace prosimy składać w Ośrodku Kultury “Andaluzja”., ul. Oświęcimska 45,  

do dnia 11 lutego 2021r.(włącznie) od pon.-czw. w godz. 8:00-15:00; w piątek od 8:00 do 14:00. 

✓ na pracy proszę wpisać imię i nazwisko autora, klasa, szkoła/ przedszkole 
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EKSPOZYCJA PRAC:  

✓ udział w konkursie jest równoznaczny z udzieleniem zgody  

na upowszechnienie zdjęć prac oraz imienia i nazwiska autora pracy.   

✓ wszystkie fotografie prac zostaną umieszczone na stronie www.okandaluzja.ploraz fanpage 

Ośrodka.  

✓ Wystawa pokonkursowa będzie dostępna po wznowieniu działalności Ośrodka i będzie trwać  

30 dni.  

✓ Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 12 lutego 2021 r.  

✓ Wyniki konkursu podane będą na stronie Ośrodka Kultury „Andaluzja” www.okandaluzja.pl 

i na profilu https://www.facebook.com/OKAndaluzja/ 

 

NAGRODY: 

✓ Za zdobycie I, II i III miejsca – nagrody rzeczowe wraz z dyplomami. 

✓ Komisja może dodatkowo przyznać wyróżnienia. 

✓ Nagrody rzeczowe dla zwycięzców w każdej kategorii, będzie można odebrać w Ośrodku Kultury 

„Andaluzja” w terminie od 18 lutego 2021 br. po wcześniejszym kontakcie telefonicznym 

32 284 56 20 wew. 24 i 25. (8:00 – 15:00) 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

✓ Koszt organizacji konkursu oraz koszt nagród i ewentualnych wyróżnień ponosi Organizator. 

✓ Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. 

✓ Organizator zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji ostatecznych w sprawach spornych, 

nie objętych regulaminem. 

 

 

Dziękujemy i zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie! 
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