
Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego  

 „Eko zakręceni” 
 

Znajdź piękno w rzeczach prostych, zwyczajnych, w przedmiotach codziennego użytku, tych 

które wyrzucasz i nie zwracasz na nie uwagi – przekształć je w coś niekonwencjonalnego,           

w dzieło sztuki. Niech to będzie piękno znalezione… 

 

 

ZASADY UCZESTNICTWA: 

1. Regulamin kierowany jest do dzieci w wieku 7 – 12 lat, zainteresowanych ekologią 

      i sztuką. 

 

2. Cele konkursu: 

 zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej, 

 propagowanie idei proekologicznego stylu życia, 

 propagowanie zasad prawidłowej segregacji odpadów, 

 wtórne wykorzystanie odpadów jako tworzywa artystycznego,  

 stworzenie możliwości prezentacji prac dzieci i młodzieży uzdolnionej manualnie, 

 upowszechnianie inicjatyw twórczych. 

 

3. Uczestnicy: konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych. 

 

4. Obowiązywać będą kategorie wiekowe:  

 kategoria wiekowa 7- 9 lat (prace płaskie, przestrzenne, eksperyment 

artystyczny), 

 kategoria wiekowa 10-12 lat (prace płaskie, przestrzenne, eksperyment 

artystyczny). 

 

5. Techniki prac: 

 prace przestrzenne (instalacje, rzeźba – glina, plastelina,  

      gips, plastik, metal, wykorzystanie materiałów wtórnych itd.). 

 prace płaskie (rysunek, grafika, malarstwo, collage, techniki mieszane) 

 eksperyment artystyczny. 

 

6. Format prac: 
 w pracach przestrzennych - min. wysokość 20 cm, 

 w pracach płaskich – min A3, 

 

7. Ilość prac: prosimy o wybranie max 10 najlepszych prac w każdej  kategorii wiekowej. 

 

8. Prace należy opatrzyć kartą informacyjną zamieszczoną na odwrocie pracy  oraz 

zawierającą dane: 

 Imię i nazwisko oraz wiek autora, 

 Adres szkoły (z numerem telefonu), 

 Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna) pod kierunkiem, którego praca została 

wykonana. 

 

9.Terminy:  

 ogłoszenie regulaminu 15 września 2014 r. 

 termin dostarczania prac: do 20 października 2014 r. 



 wystawa pokonkursowej ogłoszenie wyników 27 października 2014 r. 

 Informacja o laureatach, terminie rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia  nagród 

zostanie umieszczona na stronie internetowej Rzeszowskiego Domu Kultury. 

 

10. Informacje dodatkowe: 

 Prace nadesłane w rulonach, zniszczone lub nie spełniające warunków określonych            

w regulaminie nie będą podlegały ocenie Jury. 

 Wszystkie prace przechodzą na własność Rzeszowskiego Domu Kultury i nie 

podlegają zwrotowi. Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnej reprodukcji  

i wykorzystania zdjęć nagrodzonych prac.  

Rzeszowski Dom Kultury oświadcza, że wszystkie dane osobowe będą 

wykorzystywane jedynie w celach informacyjnych dotyczących konkursu. 

Jednocześnie uczestnicy w jakikolwiek sposób w konkursie (jako autor prac lub 

opiekun) zgadzają się na przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjnych 

dotyczących konkursu. 

Informacji i wyjaśnień udziela koordynator konkursu: 

Anna Kniaziewicz Tel. 17 748 39 55, e-mail: anna.kniaziewicz@rdk.rzeszow.pl. 

 Decyzja Jury jest niepodważalna!!!! 

 Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków 

niniejszego regulaminu. 

 

11. Nagrody: 

 Nagrody zostaną przyznane w kategoriach: 

Formy płaskie:   I miejsce w kategorii wiekowej 7 – 9 lat, 

      II miejsce w kategorii wiekowej 7 – 9 lat, 

      III miejsce w kategorii wiekowej 7 – 9 lat 

       wyróżnienia 

        I miejsce w kategorii wiekowej 10 – 12 lat,\ 

        II miejsce w kategorii wiekowej 10 – 12 lat, 

       III miejsce w kategorii wiekowej 10 – 12 lat, 

       wyróżnienia 

Formy przestrzenne:  I miejsce w kategorii wiekowej 7 – 9 lat, 

        II miejsce w kategorii wiekowej 7 – 9 lat, 

        III miejsce w kategorii wiekowej 7 – 9 lat 

        wyróżnienia 

         I miejsce w kategorii wiekowej 10 – 12 lat,\ 

        II miejsce w kategorii wiekowej 10 – 12 lat, 

        III miejsce w kategorii wiekowej 10 – 12 lat, 

        wyróżnienia 

Eksperymenty artystyczne: I miejsce  

        II miejsce  

        III miejsce  

        wyróżnienia 

 

Autorzy prac nagodzonych otrzymują nagrody i dyplomy. Autorzy prac 

zakwalifikowanych tylko na wystawę otrzymują dyplomy. 

 

 

 

 



12. Prace należy składać osobiście w siedzibie Rzeszowskiego Domu Kultury, lub przesłać  

       odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem na adres: 

 

Rzeszowski Dom Kultury 

ul. Staromiejska 43 a 35 – 231 Rzeszów 

tel.: 17 748 39 50, 17 748 39 55. 

 

W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 2014 

 

Nie liczy się data stempla pocztowego, ale termin dostarczenia przesyłki do naszego 

ośrodka. Prosimy więc o odpowiednio wcześniejsze nadanie paczek na poczcie  

i zwrócenie uwagi na opóźnienia w dostarczaniu paczek. 

 

 

 

Wzór opisu prac: 

 

Wojewódzki Konkurs Plastyczny 

“EKO ZAKRĘCENI” 

 

Nazwa pracy ………………………………………………………………………………. 

 

Imię i Nazwisko …………………………………………………………………………… 

 

Wiek ……………………………………………………………………………………….. 

 

Adres szkoły lub pracowni plastycznej, telefon ………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Imię I Nazwisko instruktora/nauczyciela/opiekuna, telefon …………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY 

“EKO ZAKRĘCENI” 

 

Karta zgłoszenia indywidualnego 

 

Dla osób prywatnych, zgłaszających się samodzielnie 

PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

 

 

Imię i Nazwisko 

 

 

 

Adres Autora (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania) 

 

 

 

Imię i Nazwisko oiekuna 

 

 

 

Telefon kontaktowy do piekuna 

 

 

 

e-mail do opiekuna 

 

 

 

 

Wypełniając te kartę wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  

w zakresie określonym szczegółowo w regulaminie konkursu “EKO 

ZAKRĘCENI”. Oswiadczam także, że zapoznałem/am się z regulaminem 

Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego “EKO ZAKRĘCENI”. 

 

  

 

 

 

 

                data                                                 podpis opiekuna prawnego 
 

 

 

 



WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY 

“EKO ZAKRĘCENI” 

 

Karta zgłoszenia  

 

Dla ośrodków kultury, szkół, pracowni plastycznych 

PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

 

 

Nazwa i adres placówki 

 

 

 

 

Telefon/fax placówki 

 

 

 

Imię i Nazwisko instruktora/nauczyciela 

 

 

 

Telefon kontaktowy do piekuna                                  e-mail do opiekuna 

 

 

 

 

 
Lp. Imie I Nazwisko uczestnika wiek 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego 

“EKO ZAKRĘCENI”. 

  

 

 

 

 

                data                                                 podpis opiekuna prawnego 



 

 

 

 


