
REGULAMIN V MIEJSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

 

ARCHIPELAG WYSP PRZEDZIWNYCH 

 

Położona daleko pod kołem podbiegunowym, a może gdzieś w okolicach równika? Pokryta 

lodem, a może zarośnięta dziką puszczą? Bezludna czy zamieszkana przez plemię, których 

zwyczaje są zupełnie inne od naszych? A może zamieszkana przez fantastyczne zwierzęta, 

których nie spotkasz w europejskim ZOO? Wyspa kryje w sobie mnóstwo tajemnic i 

zagadek. Jaki ma kształt, ukształtowanie terenu, kto na niej mieszka, co na niej rośnie? Czy 

jest tam ciemno? Jaki kolor ma ziemia, a jaki woda? Czym zajmują się jej mieszkańcy? 

Wybierzcie się tam w podróż do Archipelagu Wysp Przedziwnych i pokażcie nam, co 

zobaczyliście. 

 

Po raz piąty zapraszamy do udziału w organizowanym przez Dedek konkursie plastycznym. 

Łączcie ze sobą różne techniki, nie ograniczajcie się do jednego narzędzia: wyklejajcie, 

lepcie, wydzierajcie, malujcie, klejcie. Użyjcie różnych materiałów od kredek przez gazety, 

plastelinę, sznurki, korki, stemple, brokaty i wszystko, co Wam przyjdzie do głowy i wpadnie 

w ręce! Zachęcamy gorąco do tworzenia prac z użyciem materiałów recyklingowych. Niech 

przedziwne będą nie tylko wyspy, które stworzycie, ale i techniki, których użyjecie do ich 

wykonania. Czekamy na prace, które będą Waszym pomysłem na jedną z wysp Archipelagu 

Wysp Przedziwnych – miejsca, którego nie znajdziemy w żadnym z przewodników 

turystycznych. 

 

Zapraszamy! 

 

I Organizatorem konkursu jest Dzielnicowy Dom Kultury „Czuby Południowe” – filia 

Dzielnicowego Domu Kultury “Węglin”. 

II Warunki uczestnictwa: 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 5-12 lat, które wykonają pracę samodzielnie. 

2. W konkursie mogą brać udział uczestnicy zajęć lub warsztatów plastycznych 

organizowanych w domach, ośrodkach, klubach kultury lub szkołach z Lublina. Konkurs jest 

otwarty również dla dzieci nieuczestniczących w zajęciach plastycznych – w tej sytuacji 

zgłoszenia dokonują rodzice dziecka. 



3. Technika wykonania pracy jest dowolna: rysunek, malarstwo, kolaż, techniki przestrzenne, 

mieszane, graficzne, drapane, wycinane, itp. 

4. Prace powinny mieć format minimum A4. 

5. Każdy z uczestników może złożyć tylko jedną pracę. 

6. Z każdej placówki można wysłać maksymalnie 15 prac. 

7. Do każdej pracy należy dołączyć  kartę  zgłoszenia będącą załącznikiem do Regulaminu.  

8. Nadesłane prace będzie można odebrać po zakończeniu wystawy podsumowującej konkurs 

w terminie wyznaczonym przez organizatora. 

9. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 

organizatorów swoich danych osobowych (umieszczenie imiennych wyników na stronie 

internetowej organizatora). 

10. Prace należy nadsyłać lub składać osobiście do 13 kwietnia br. na adres: 

Dzielnicowy Dom Kultury „Czuby Południowe”, ul. Wyżynna 16, 20-560 Lublin, z 

dopiskiem: Konkurs plastyczny „Archipelag Wysp Przedziwnych”. 

III Ocena prac i nagrody: 

1. Prace oceniane będą w 3 kategoriach wiekowych: 

– kategoria 5-6 lat 

– kategoria 7-9 lat 

– kategoria 10-12 lat 

2. Prace oceniać będzie trzyosobowa Komisja konkursowa powołana przez organizatora. 

3. Laureaci i wyróżnieni otrzymają nagrody rzeczowe. 

4. Organizatorzy przewidują również przyznanie nagrody dla instruktora. 

5. Prace wybrane przez jury wezmą udział w wystawie pokonkursowej zorganizowanej w 

Dzielnicowym Domu Kultury „Czuby Południowe”. 

6. Spotkanie podsumowujące z jury, ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród oraz 

wernisaż nagrodzonych prac odbędzie się 23 kwietnia o godz. 17:00 w DDK „Czuby 

Południowe”. Po 23 kwietnia wyniki dostępne będą na stronie internetowej: 

www.ddkczubypoludniowe.pl. 

7. Laureaci i wyróżnieni oraz ich instruktorzy zobowiązani są do udziału w spotkaniu 

podsumowującym oraz osobistego odbioru nagród i dyplomów. Nagrody będą do odebrania 

tylko w dniu ogłoszenia wyników. 

8. Nagrody, które nie zostaną odebrane przechodzą do puli nagród w kolejnej edycji 

konkursu. 

IV Postanowienia końcowe: 

http://www.ddkweglin.pl/
http://www.ddkweglin.pl/
http://www.ddkweglin.pl/


1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.ddkczubypoludniowe.pl. 

2. Dostarczenie pracy i złożenie karty zgłoszenia na konkurs jest równoznaczne z 

zaakceptowaniem niniejszego regulaminu. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie, zwłaszcza dotyczących 

terminów nadsyłania prac i ogłoszenia wyników. 

4. Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres mailowy: 

d.lesiak@ddkczubypoludniowe.pl 

 

Serdecznie zapraszamy! 

 

 

 

http://www.ddkczubypoludniowe.pl/
http://www.ddkczubypoludniowe.pl/

