
PLASTYKA
ETAP I - POWIAT ZIELONOGÓRSKI

09.05.2022R.



CELE:  

● Doskonalenie umiejętności dzieci i młodzieży w dziedzinie twórczości plastycznej.

● Integracja dzieci i młodzieży oraz wymiana doświadczeń między instruktorami.

● Stworzenie możliwości prezentacji swoich prac oraz konfrontacji dokonań młodych

twórców.

ORGANIZACJA:
I ETAP Eliminacje powiatowe w Gminnym Ośrodku Kultury, 09.05.2022 r.

II ETAP Finał wojewódzki w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury, 27.05.2022 r.

KATEGORIE WYKONAWCZE
(ROCZNIKI):

KAT. I
2013 - 2015

KAT. II
2011 - 2012

KAT. III
2007 - 2010

KAT. IV
2004 - 2006

TERMIN I MIEJSCE

NADSYŁANIA PRAC:

5 MAJA 2022 r.
GOK Babimost, ul. Gagarina 21, 66-110 Babimost



PRACA KONKURSOWA:
1. Temat pracy “POSTACIE Z ANIME”
2. Ilość prac: 1
3. Format pracy: A4 (prace w formacie większym lub mniejszym nie podlegają ocenie).
4. Technika: rysunek, obraz, collage lub inna forma płaska (prace przestrzenne nie podlegają

ocenie)
5. Praca na odwrocie powinna mieć naklejoną kartę zgłoszenia (załącznik nr.1)
6. Praca musi być wykonana samodzielnie, bez pomocy osób trzecich.

7. Praca wykonana na płótnie.

LAUREACI:

● VOUCHER o wartości 200 zł
● DYPLOM

WSZYSCY UCZESTNICY:

● Dyplom za udział
● Drobny upominek

ZGŁOSZENIA:
● Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 29 kwietnia

2022 r.
● Zgłoszenia przyjmowane są pocztą tradycyjną lub poprzez e-mail (oksir_babimost@op.pl)
● Zgłoszenia dokonuje instytucja delegująca z powiatu zielonogórskiego.



RADA ARTYSTYCZNA:

● Radę Artystyczną tworzą instruktorzy, artyści o wysokich kwalifikacjach merytorycznych i
pedagogicznych.

● Skład Komisji ustala Organizator.
● Oceny i decyzje Rady Artystycznej są ostateczne.
● Rada Artystyczna nominuje do Finału Wojewódzkiego 1 uczestnika (laureat) z każdej

kategorii wiekowej.

KRYTERIA OCENA:
● Ocena poszczególnych prezentacji będzie dokonywana w skali punktowej od 1 do 10.
●   Ocenie podlegać będzie:
- Zgodność pracy z ogłoszonym tematem.
- Estetyka wykonanej pracy.
- Oryginalność i pomysłowość.
- Walory artystyczne (kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania itp.)
- Stopień umiejętności technicznych.
●   Rada Artystyczna przyznaje NOMINACJE DO FINAŁU WOJEWÓDZKIEGO oraz

ewentualne wyróżnienia uczestnikom.
●   Obrady Rady Artystycznej są tajne.

ZASADY ORGANIZACYJNE
1. Organizator Wydarzenia zastrzega sobie prawo do interpretacji treści Regulaminu.

2. Zapytania dotyczące konfrontacji prosimy kierować na adres e-mail:
oksir_babimost@op.pl lub nr telefonu: 68 351 21 35

3. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy.

4. Organizator Wydarzenia nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość informacji
podanych przez Przedstawicieli/Promotorów w procesie rekrutacji.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Uczestników, którzy podczas wydarzenia
powinni się znajdować pod opieką bezpośrednich Opiekunów.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania Wydarzenia
w całości, w sytuacjach związanych z brakiem możliwości jego realizacji, ze szczególnym
uwzględnieniem przepisów dotyczących postępowania w pandemii COVID 19, oraz
innych stanów wyjątkowych oficjalnie uznanych za obowiązujące.


