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ORGANIZATORZY: 
Centrum Kultury i Sportu w Postominie 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Postominie 
 
CELE KONKURSU: 
• Kształtowanie i promowanie postaw więzi rodzinnych i jej otoczenie. 
• Rozwijanie wyobraźni plastycznej.  
• Prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej. 
• Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych. 
• Rodzina jako wzorzec w dostarczaniu dziecku prawidłowych zachowań. 
• Więź rodzinna – najważniejszy czynnik chroniący przed niebezpiecznymi 

eksperymentami. 
 
UCZESTNICY: 
1. Dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Postomino.  
2. Konkurs organizowany jest w czterech  kategoriach wiekowych: 

⋅ dzieci 3-letnie, 
⋅ dzieci 4-letnie, 
⋅ dzieci 5-letnie, 
⋅ dzieci 6-letnie. 

 
TEMATYKA KONKURSU: 
„Moja rodzina i ja” 
 
WARUNKI UCZESTNICTWA: 
⋅ technika — dowolna, 
⋅ format pracy – A4, A3, 
⋅ prace należy opatrzyć opisem umieszczonym na odwrocie pracy zawierającym: 

imię i nazwisko, wiek uczestnika, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna, nazwa 
przedszkola, lub dane rodziców dziecka, tel. kontaktowy, 

⋅ każdy uczestnik może nadesłać na konkurs tylko 1 pracę, 
⋅ prace należy dostarczyć w terminie wyznaczonym przez organizatorów, 



⋅ zgłoszenie prac do konkursu jest równocześnie wyrażeniem zgody na ich 
opublikowanie wraz z danymi autorów dla potrzeb konkursu, wykorzystanie  
i rozpowszechnianie do dalszej publikacji prac na cele edukacyjne, 

⋅ nadesłane prace nie będą zwracane. 
 
TERMINY: 
Prace należy dostarczyć do dnia 12 maja 2011 r. osobiście lub pocztą na adres: 
Centrum Kultury i Sportu w Postominie, 76-113 Postomino 97 
 
OCENA i NAGRODY: 
1. Oceniane będą: zgodność prac z tematyką i celami konkursu, walory estetyczne, 

oryginalność pomysłu oraz samodzielność wykonania pracy. 
2. Ocenę prac dokona 3 osobowe jury powołane przez Centrum Kultury i Sportu  

w Postominie Prace będą oceniane i nagradzane z zachowaniem podziału na grupy 
wiekowe. 

3. Nagrody główne dla laureatów konkursu za zajęcie I, II i III miejsca  
w poszczególnych kategoriach wiekowych, wyróżnienia i dyplomy. 

 
ROZSTRZYGNI ĘCIE KONKURSU: 
Zwycięzcy zostaną zaproszeni  na finał konkursu i uroczyste wręczenie nagród  
w dniu: 20 maja 2011 r. w Świetlicy Wiejskiej w Łącku podczas Przeglądu 
Artystyczno – Wokalnego „Scena dla malucha” 
 
SPRAWY ORGANIZACYJNE  
1. Nadesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem niniejszego 

regulaminu oraz wyrażeniem zgody do przetwarzania danych osobowych do 
celów organizacyjnych i promocyjnych imprezy.  

2. Wszelkich informacji udziela koordynator konkursu: Maria Lech-Szajner,  
tel. (59) 810-89-23 lub e-mail: turystyka@postomino.pl 

 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie i prawo ostatecznej 
interpretacji powyższego regulaminu. 
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. 
 
ORGANIZATOR:  
Centrum Kultury i Sportu w Postominie 
76-113 Postomino 97 
tel./fax: (59) 810-93-73 
e-mail. ckis@postomino.pl 
 


