
                                                                               

 

REGULAMIN 
Gminnego Konkursu Plastycznego „SPORTY WODNE OCZAMI DZIECI” 

 

1. Organizator 

Centrum Kultury i Sportu w Postominie przy współudziale Słowińskiej Grupy Rybackiej w Ustce 

2. Cele konkursu 

� popularyzacja i prezentacja twórczości plastycznej dzieci i młodzieży 

� kształtowanie świadomości roli sportu w rozwoju dzieci i młodzieży 

� popularyzacja i promocja sportów wodnych 

� zwrócenie uwagi na różne aspekty uczestnictwa w różnego rodzaju aktywności z uwzględnieniem 

sportów wodnych (olimpiady, wielkie zwycięstwa, kibicowanie, zachowanie fair play itp.)  

� wizualizacja sportów wodnych oczami dzieci – spojrzenie na sport przez młodych 

3. Uczestnicy konkursu 

W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku od 3 do 19 lat, uczestniczące w zajęciach 

świetlicowych i zajęciach artystycznych na terenie Gminy Postomino. 

4. Zasady udziału 

� przedmiotem konkursu są prace wykonane w dowolnej technice plastycznej (malarstwo, rysunek, 

grafika, collage, tkactwo, itp.) 

� każdy autor może wykonać i zgłosić do konkursu max. 2 prace  

� każda praca musi być opatrzona metryczką z danymi autora na odwrocie – wg wzoru 

� dopuszczalny format prac konkursowych – A3-A4 

5. Ocena prac 

Komisja Konkursowa, powołana przez organizatora dokona oceny prac przyznając nagrody i kwalifikując 

prace na wystawy w następujących kategoriach wiekowych: 

� do 6 lat 

� 7-10 lat (I-III klasa szkoły podstawowej) 

� 11-13 lat (IV-VI klasa szkoły podstawowej) 

� 14-16 lat (gimnazjum) 

� 17-19 lat 

Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

6. Termin nadsyłania prac, ogłoszenie wyników, nagrody 

� prace należy nadesłać lub doręczyć do dnia 11 grudnia 2012 r. na adres Centrum Kultury i Sportu  

w Postominie, 76-113 Postomino 97 

� prace dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie 

� rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 14 grudnia 2012 r., a wyniki konkursu zostaną 

zamieszczone na stronie www.ckis.postomino.pl 

� najlepsze prace wystawione zostaną w Centrum Kultury i Sportu w Postominie oraz w Parku 

Wodnym „Jan” w Darłówku 

� nagrodą dla autorów najlepszych prac będzie wyjazd i pobyt w Parku Wodnym „Jan” w Darłówku  

w dniu 22 grudnia 2012 r., podczas którego otwarta zostanie wystawa pokonkursowa, przewidziano 

też dodatkowe nagrody-niespodzianki  


