
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Organizator: 

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury 

Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim 
 

 

Cele Konkursu: 

- rozwijanie kreatywności, pomysłowości i wrażliwości estetycznej 

- kształtowanie aktywnej i twórczej postawy wobec sztuki i tradycji kulturowej, związanej 

z dawnymi i obecnymi obrzędami Wielkiej Nocy oraz wiosenno-świątecznymi obyczajami 

domowymi i rolniczymi 

- popularyzacja twórczości uczniów i efektów pracy nauczycieli i instruktorów 
 

Warunki uczestnictwa: 

Zapraszamy do udziału w konkursie dzieci w wieku 6-15 lat z terenu Gminy i Miasta Sokołów Młp. 

oraz gmin sąsiadujących: Kamień, Nowa Sarzyna, Rakszawa, Czarna, Raniżów, Trzebownisko, 

Głogów Młp. 

Do konkursu można się zgłaszać także indywidualnie. 
 

Przedmiotem konkursu są prace plastyczne płaskie wykonane w dowolnej technice malarskiej 

(również na szkle), rysunkowej i graficznej oraz w technikach mieszanych i własnych 

(z wyłączeniem plasteliny i materiałów sypkich), ilustrujące wybrane wydarzenia, zwyczaje 

i obrzędy wielkanocne. 

Formaty prac: A-4 lub A-3. 

Każdy uczestnik może dostarczyć na konkurs jedną samodzielnie wykonaną pracę. 

Nie przyjmujemy prac zbiorowych. 

Do każdej pracy z tyłu prosimy przykleić wypełnioną i podpisaną Kartę Uczestnictwa, stanowiącą 

Załącznik do Regulaminu (Regulamin i Załącznik do pobrania na stronie internetowej Organizatora: 

www.mgoksir-sokolow.pl). 

 

Termin nadsyłania prac: 
Prace zabezpieczone przed uszkodzeniem należy dostarczyć osobiście lub przysłać pocztą pod adres: 

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim 

ul. Lubelska 5 

36-050 Sokołów Młp. 
w terminie do 18 marca 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego). 
 

Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa oceni prace w czterech kategoriach wiekowych: 

6-7 lat, 8-9 lat, 10-11 lat, 12-15 lat. 

 

http://www.mgoksir-sokolow.pl/


Kryteria oceny: zgodność z tematem, wartość artystyczna, estetyka wykonania, pomysłowość. 

Prace niezgodne z regulaminem lub zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania nie będą brane 

pod uwagę. 

Decyzja Komisji jest niepodważalna. 

 

Wyniki konkursu zamieszczone będą na stronie MGOKSiR: www.mgoksir-sokolow.pl 
 

W przypadku obowiązywania przepisów związanych z COVID-19, informacja na temat 

rozstrzygnięcia konkursu (terminu i sposobu wręczania nagród) zostanie zamieszczona na 

stronie internetowej Organizatora wraz z prezentacją on-line wystawy pokonkursowej. 
 

Nagrodzone i wyróżnione prace pozostają własnością Organizatora. Pozostałe można odebrać po 

zakończeniu wystawy pokonkursowej. 
 

Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu, 

a także zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu i opiekuna w celach 

organizacyjnych i promocyjnych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 

r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z późn. zm.). 
 

Dodatkowe informacje pod numerem tel. 17 7729053. 

http://www.mgoksir-sokolow.pl/

