
PLASTYKA
ELIMINACJE GMINNE

R E G U L A M I N



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 PRZEGLĄDU
ELIMINACJE gminne (26.04.2022, Babimost) – Organizatorem Lubuskich Konfrontacji
Artystycznych (dalej: LKA) w Gminie Babimost jest Gminny Ośrodek Kultury w Babimoście
(dalej: Organizator).

I ETAP powiatowy/regionalny (9.05.2022, Babimost) - organizatorami są instytucje kultury
z terenu województwa lubuskiego, które zgłoszą swój akces do udziału w LKA. Do udziału w
tym etapie kwalifikują się Wykonawcy, którzy otrzymają nominacje od Rad Artystycznych
Eliminacji Gminnych, lub są zgłoszeni przez gminne instytucje kultury, które zgłosiły swój
akces do LKA.

II ETAP finał wojewódzki (27.05.2022, Zbąszynek) - do udziału w finale wojewódzkim
kwalifikują się Wykonawcy, którzy otrzymają nominację od Rad Artystycznych etapów
powiatowych - po jednym uczestniku z każdej grupy wiekowej.

UCZESTNICY
Grupy wiekowe:

I. roczniki 2013-2015
II. roczniki 2011-2012
III. roczniki 2007-2010
IV. roczniki 2004-2006

1. Uczestnikami LKA – Plastyka mogą być:
● Uczniowie szkół podstawowych i szkół średnich,
● Podopieczni domów kultury, gminnych i miejskich ośrodków kultury.
● Twórcy indywidualni.

PRACA KONKURSOWA
1. Temat pracy “I kudłate i łaciate, pręgowane i skrzydlate - portret ulubionego

zwierzaka”
2. Ilość prac: 1
3. Format pracy: A4 (prace w formacie większym lub mniejszym nie podlegają ocenie).
4. Praca na odwrocie powinna mieć naklejoną kartę zgłoszenia (załącznik nr.1)



5. Praca musi być wykonana samodzielnie, bez pomocy osób trzecich, bez
wykorzystania środków własnych.

6. Praca wykonana na płótnie.

TERMIN I MIEJSCE ZGŁOSZENIA, DOSTARCZENIA PRAC

Pobieranie materiałów i karty zgłoszenia
do 04.04.2022

GOK Babimost

Dostarczenie prac do
20.04.2022
GOK Babimost

KRYTERIA OCENY
Rada Artystyczna ocenia prace uczestników kierując się następującymi kryteriami:

● Zgodność pracy z ogłoszonym tematem.
● Estetyka wykonanej pracy.
● Oryginalność i pomysłowość.
● Walory artystyczne (kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania itp.)
● Stopień umiejętności technicznych.

RADA ARTYSTYCZNA
1. Radę Artystyczną powołuje GOK w Babimost - organizator etapu gminnego LKA.

2. Decyzje Rady Artystycznej są ostateczne.

3. Rada Artystyczna nominuje do udziału w kolejnym etapie LKA jednego Uczestnika
w każdej kategorii wiekowej, jeśli jest to umotywowane ich poziomem artystycznym.

4. Rada Artystyczna może przyznać w uzasadnionych przypadkach więcej niż jedną
nominację w kategorii wiekowej zachowując przy tym łączny limit 8 miejsc.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
1. Uczestników do udziału w eliminacjach gminnych LKA, zgłasza instytucja kultury,

szkoła, inna organizacja, lub rodzic/opiekun prawny. Osoby pełnoletnie mogą zgłaszać
się samodzielnie.

2. Zgłoszenia należy dostarczyć do dnia 20.04.2022 r osobiście w siedzibie Organizatora,
lub mailowo (skanem) na adres oksir_babimost@op.pl, na podstawie formularza, który
będzie dostępny na stronie internetowej Organizatora, (www.gokbabimost.pl). Do



zgłoszenia należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz
przetwarzanie danych wizerunkowych przed, w trakcie i po realizacji Lubuskich
Konfrontacji Artystycznych - według obowiązujących przepisów RODO.

3. Oryginał formularza zgłoszeniowego i zgody na przetwarzanie danych w formie
papierowej należy dostarczyć do Organizatora Wydarzenia najpóźniej w dniu występu.

4. Do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przetwarzanie danych
wizerunkowych zobowiązani są rodzice lub pełnoprawni opiekunowie Uczestnika
(w przypadku uczestników niepełnoletnich).

5. Brak wyrażenia zgody jest równoznaczny z utratą praw do udziału w wydarzeniu:
Lubuskie Konfrontacje Artystyczne.

6. Udział w LKA jest równoznaczny z przekazaniem Organizatorowi Eliminacji Gminnych
prawa do bezpłatnej reprodukcji i publikacji prac konkursowych w materiałach
drukowanych, internecie i innych środkach masowego przekazu w celu promocji LKA
bez wypłacania honorariów z tytułu autorskich praw majątkowych.

NAGRODY
1. Organizator zapewnia uczestnikom dyplomy i upominki rzeczowe.

2. Nagrodą główną w etapie gminnym jest nominacja do etapu powiatowego LKA.

3. Organizator finału wojewódzkiego LKA zapewnia uczestnikom finału nagrody: m.in.
finansowe, rzeczowe i prezentację prac w wystawie pokonkursowej.

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.


