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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI  o tematyce 

przyrodniczej „Mały przyrodnik” 

w ramach projektu 

„Wojewódzki Ekologiczny Dzień Dziecka z Literaturą i Sztuką – 

Świerszczykowe wierszyki” 

CEL KONKURSU 

- zainteresowanie najmłodszych tematyką przyrodniczą i ekologiczną poprzez plastykę 

- kształtowanie kreatywnego podejścia do przyrody i ochrony środowiska w procesie twórczym 

(tworzenie pracy plastycznej) 

- rozwijanie wyobraźni 

- uwrażliwienie na piękno przyrody, rozwijanie umiejętności jej obserwacji i interpretacji poprzez 

plastykę 

- rozwijanie wiedzy na temat środowiska naturalnego i jego ochrony poprzez stworzenie pracy 

plastycznej w dowolnej technice z wykorzystaniem surowców wtórnych 

- rozwijanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi 

- doskonalenie warsztatu plastycznego poprzez udział w konkursie 

- zainteresowanie najmłodszych tematyką przyrodniczą i ochrony środowiska 

  

WARUNKI UDZIAŁU 

1. W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku 6-10 lat (z klas I-IV)  

2. Każdy uczestnik wykonuje jedną pracę w dowolnej technice plastycznej (technika prac: rysunek 

kredką, tuszem, węglem malarstwo na papierze, collage (kolaż), witraż, wydzieranka - do wyboru 

przez uczestnika konkursu) z wykorzystaniem surowców wtórnych, o tematyce przyrodniczej. 

 

3. Format prac plastycznych: nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A3, prace bez oprawy  

w passe-partout. 
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4. Konkurs ma charakter indywidualny, nie obejmuje prezentacji zbiorowych. 

5. Jedna osoba może zgłosić na konkurs 1 pracę  

 

6. Każda praca powinna zawierać następujące informacje: 

a) imię i nazwisko autora, wiek, klasa; 

b) placówka, adres, telefon (wraz z numerem kierunkowym); 

c) imię i nazwisko nauczyciela/i lub opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń przygotował 

pracę. 
 

7.  Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, zrolowane, 

nie będą brane pod uwagę. 

 

8. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie  

w transporcie pocztowym. 

 

9. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną 

zakwalifikowane do konkursu.  

  

10.  Prace przechodzą na własność organizatorów. 

 

11. Werdykt JURY jest ostateczny. Jurorzy oceniając nadesłane na konkurs prace będą brali pod 

uwagę: jakość wykonanych prac, kompozycję, dobór materiałów, wyobraźnię twórczą oraz umiejętność 

wykorzystania surowców wtórnych w kontekście tematyki konkursu i całego projektu.  

 

12. Nagrodzone dzieci i ich opiekunowie zostaną zaproszeni na wernisaż swoich prac  

oraz uroczyste zakończenie konkursu i wręczenie nagród. 

 

13. UCZESTNIK MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ WYŁĄCZNIE W JEDNYM, DOWOLNIE WYBRANYM PRZEZ SIEBIE 

KONKURSIE. 
 

14. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem oraz wyrażenie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych, na wykorzystanie wizerunku dziecka na potrzeby promowania 

działań poprzez upowszechnienie zdjęć oraz materiałów filmowych związanych z uczestnictwem  

w Konkursie, na publikację zdjęć oraz filmów z udziałem dziecka na portalach społecznościowych  

i stronie internetowej Łódzkiego Domu Kultury. 

 

15. Zapoznanie się z regulaminem oraz przystąpienie do konkursu oznacza zgodę na upublicznienie 

listy nagrodzonych. 

PRZEBIEG KONKURSU 

1. Konkurs plastyczny o tematyce przyrodniczej ma charakter jednoetapowy. Nadsyłanie prac 

konkursowych upływa z dniem 20 maja 2019 (decyduje data stempla pocztowego).  
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2. Konkurs jest niezależną częścią projektu „Ekologiczny Dzień Dziecka z Literaturą i Sztuką”, 

adresowany do dzieci, które nie uczestniczą w innych konkursach. 

3. Wszystkie nadesłane w określonym terminie, prace oceni JURY, w skład którego wchodzą 

artyści plastycy związani z Łódzkim Domem Kultury. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na 

stronie internetowej Łódzkiego Domu Kultury 24 maja 2019 r. Autorzy najlepszych prac zostaną 

zaproszeni na uroczyste zakończenie konkursu i wręczenie nagród, który odbędzie się  

w Łódzkim Domu Kultury, podczas „Wojewódzkiego Ekologicznego Dnia Dziecka z Literaturą 

i Sztuką – Świerszczykowe wierszyki”” w dniu 1.06.2019. Szczegółowy program zostanie 

zamieszczony na stronie internetowej Organizatora w terminie późniejszym. 

4. Prace należy nadsyłać na adres: Łódzki Dom Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź  

z dopiskiem „Mały przyrodnik”. 

NAGRODY 

Dla laureatów konkursu plastycznego przewidziane są nagrody rzeczowe, a najwyżej oceniona 

praca stanie się plakatem przyszłorocznej edycji Konkursu. 

SEKRETARIAT WOJEWÓDZKI KONKURSU 

Łódzki Dom Kultury – Zespół ds. Teatralnych 

Gabriela Synowiec 

Joanna Pyziak 

tel. 797-326-199; 797-326-205. 

e-mail: teatr@ldk.lodz.pl 
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