
 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

DLA DZIECI 

„Sanie Świętego Mikołaja” 

 

 

       § 1 Organizator 

1. Organizatorem Konkursu jest Experymentarium Tomasz Kuliś. 

2. Adres Organizatora: 

Centrum Nauki Experymentarium, 

ul. Drewnowska 58, 91-002 Łódź, 

tel. 42 633 52 62, 

www.experymentarium.pl 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. 

4. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 

 

§ 2 Temat i cel 

1. Tematem Konkursu plastycznego są „Sanie Świętego Mikołaja”. 

2. Praca może zostać wykonana dowolną techniką: rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, lepienie itp.. 

3. Dopuszczalne formaty pracy: 

a) praca płaska  w maksymalnym formacie A1, 

b) praca przestrzenna o maksymalnym rozmiarze: 50 x 50 x 50 cm. 

4. Celem Konkursu jest: 

a. rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni dzieci, 

b. rozwój umiejętności plastycznych i technicznych dzieci, 

c. budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi wśród dzieci. 

 

§ 3 Warunki uczestnictwa 

1. Przesłanie pracy na adres Organizatora jest jednoznaczne z akceptacją „Regulaminu Konkursu Plastycznego 

„Sanie Świętego Mikołaja””. 

2. Konkurs skierowany jest do uczestników w trzech kategoriach wiekowych: 

a. Przedszkolaki, 

b. Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej, 

c. Uczniowie klas IV-VIII  szkoły podstawowej. 

3. Prace mogą być wykonywane w domu lub na zajęciach szkolnych, klubowych, świetlicowych, itp.. 

4. Każdy uczestnik ma prawo do zgłoszenia w Konkursie jednej pracy plastycznej, wykonanej indywidualnie           

i samodzielnie, nie prezentowanej na innych konkursach. 
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5. Praca musi być opisana według karty zgłoszeniowej będącej załącznikiem do Regulaminu. Prawidłowo   

wypełnioną kartę zgłoszeniową należy dołączyć do pracy konkursowej. Brak prawidłowo wypełnionej karty 

zgłoszeniowej jest równoznaczny z wyłączeniem pracy z Konkursu ze względu na braki formalne. 

 

6. W Konkursie oceniane będą wyłącznie prace plastyczne spełniające następujące kryteria: 

a. wykonane dowolną techniką: rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, lepienie itp.,  

b. spełniające wymagania formatowe wymienione w § 2 ust. 3a i 3b. 

c. spełniające wymagania formalne wymienione w § 3 ust. 4. 

7. Prace nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem wszelkich 

majątkowych praw autorskich na rzecz Organizatora  bez prawa do wynagrodzenia twórcy. 

8. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody 

w Konkursie. 

 

§ 4 Termin i warunki dostarczenia prac 

Prace należy składać osobiście, nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską (na koszt wysyłającego), do dnia 10 grudnia 

2018 r. (decyduje data dostarczenia pracy do siedziby Organizatora), na adres: Experymentarium Tomasz Kuliś, 

ul. Drewnowska 58, 91-002 Łódź, z dopiskiem ”Konkurs”. 

 

§ 5 Zasady przyznawania nagród 

1. Organizator przyzna trzy nagrody główne, w każdej z trzech kategorii wiekowych oraz jedną ogólną - 

Nagrodę Publiczności w każdej kategorii wiekowej. Autorzy tych prac otrzymają nagrody rzeczowe. Nagrody 

rzeczowe przyznane przez Organizatora nie podlegają zamianie na inne, ani wymianie na ekwiwalent 

pieniężny. 

2. Nagrodę główną przyznaje specjalnie wyłonione przez Organizatora Jury. Prace będą oceniane pod względem 

następujących kryteriów: 

a. zgodność z tematem konkursu, 

b. kreatywność i oryginalność, 

c. staranność wykonania pracy. 

3. W celu wyłonienia zwycięzcy Nagrody Publiczności, specjalnie wyłonione Jury, wyróżni najciekawsze prace -

maksymalnie 50 z każdej kategorii wiekowej. Prace te zostaną sfotografowane oraz umieszczone na fanpage'u 

na facebook'u Centrum Nauki Experymentarium: https://www.facebook.com/Experymentarium-

249408208746/, w dniu 12 grudnia 2018 r., do godziny 18:00. Nagrodę Publiczności zdobędzie praca, która 

otrzyma największą liczbę like'ów od momentu publikacji pracy do dnia 18 grudnia 2018r., do godziny 19:59. 

4. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum Nauki Experymentarium: 

www.experymentarium.pl,  dnia  19 grudnia 2018 r., do godziny 18:00. 
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