
 

Regulamin  

Konkursu Plastycznego 

„Cudze chwalicie, swego nie znacie” 

1. Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży na temat historii swego regionu  

i miejscowości, oraz promocja zabytkowego obiektu – Kaplicy p.w. Trójcy Przenajświętszej   

w Stróży . Tematem pracy plastycznej ma być Kaplica p.w. Trójcy Przenajświętszej w Stróży”  

2. Konkurs jest adresowany do uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kraśnik  szkół podstawowych i gimnazjów.   

3. Każdy uczestnik może zgłosić tylko 1 pracę.  

4. Format prac jest dowolny, technika również dowolna: rysunek, wyklejanka, wydzieranka, pastele, rysunek 

ołówkiem, rysunek węglem.  

5. Praca winna być opatrzona na odwrocie notą o autorze : imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania oraz  nr .tel. 

kontaktowego. 

6. Prace należy składać do dnia 27 sierpnia 2012r. w siedzibie GBP w Stróży-Kolonii, ul. Akacjowa 4. 

7. Prace będą oceniane w 2 kategoriach wiekowych : uczniowie szkół podstawowych oraz uczniowie gimnazjów. 

Przyznane zostaną  nagrody w postaci książek za: I miejsce, II miejsce , III miejsce oraz po 1 wyróżnieniu  w obu 

kategoriach wiekowych.  

8. Prace konkursowe oceni Jury powołane przez Dyrektora GBP. 

9. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas imprezy pt. „Organizacja imprezy kulturalno 

rekreacyjnej – cudze chwalicie swego nie znacie – promocja dziedzictwa kulturowego i historycznego Stróży 

Kolonii”  w dniu 16.09.2012 r. przy Kaplicy w Stróży. 

10. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie podczas trwania imprezy.  

11. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.   

12. We wszystkich sprawach nie uregulowanych decyduje Jury Konkursu.  

13. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody na publikowanie 

danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) 

oraz przeniesienie bezpłatnie praw autorskich w całości na rzecz Gminy Kraśnik.  

 

Wszelkich informacji związanych z konkursem udziela dyr. GBP – Agnieszka Lidia Płatek 

Tel.   81 821 13 79      lub       kom.   505 319 583 

SERDECZNIE    ZAPRASZAMY !!! 


