
 
 

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO  KONKURSU PLASTYCZNEGO 

“KOTKI W KROPKI” 

 

 ORGANIZATOR 

 Centrum kultury Agora, ul. Serbska 5a, 51-111 Wrocław, tel. 71/325 14 84.  www.ckagora.pl 

 Wpis do rejestru instytucji kultury Gminy Wrocław pod numerem RIK 1/92. 

 

 CEL KONKURSU 

 Promowanie twórczej aktywności dzieci i młodzieży. 

 Rozwijanie wyobraźni, pomysłowości, abstrakcyjnego myślenia. 

 Uwrażliwienie dzieci i młodzieży na los zwierząt. 

 Pokazanie  emocji i uczuć jakimi darzymy nasze zwierzęta poprzez użycie rozmaitych środków 

plastycznego wyrazu. 

 

 TERMINY 

 Prace konkursowe należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 31.12.2016r. 

 Adres:  Centrum Kultury AGORA, 51-111 Wrocław, ul. Serbska 5a 

 Szczegółowych informacji udziela: 

 Iwona Buraczewska - Opania, tel. 71/ 325 14 83 w.109 iwona.buraczewska@ckagora.pl 

 

 WARUNKI UCZESTNICTWA 

http://www.ckagora.pl/
mailto:iwona.buraczewska@ckagora.pl


 Czekamy na prace z zakresu malarstwa, grafiki, rysunku, rzeźby i płaskorzeźby (glina, masa 

solna i papierowa). 

 Mile widziane będą również prace wykonane w technice kolażu (bez użycia materiałów 

sypkich) i innych technikach własnych. 

 Format prac płaskich nie może przekraczać  50 x 70cm., prace przestrzenne minimalna 

wysokość  15 cm. 

 

 

 Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży, prace będą oceniane w czterech kategoriach 

wiekowych: 

 5-6 lat (zerówki szkolne i przedszkolne) 

 7-9 lat (kl. I-III) 

 10-12 lat (kl. IV-VI) 

 13-15 lat (kl. I-III gimnazjum). 

 Do każdej pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia dostępną również na stronie 

internetowej www.ckagora.pl 

 Każda praca powinna zawierać na odwrocie imię, nazwisko, wiek  autora. 

 Nie przyjmujemy prac zbiorowych. 

 Z  jednej placówki można dostarczyć maksymalnie 10 prac. 

 Każdy uczestnik może być autorem tylko jednej pracy. 

 Udział w konkursie wiąże się z wyrażeniem zgody na: 

 Przetwarzanie danych osobowych uczestnika, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku 

o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2002r. nr101, poz. 926 ze zm.) do celów związanych 

bezpośrednio z konkursem i jego promocją. 

 Wykorzystanie nadesłanych prac oraz wizerunku uczestnika  bez ograniczeń terytorialnych, 

czasowych na następujących polach eksploatacji: rozpowszechnianie w formie wystawy, 

publikacja w mediach tradycyjnych i internetowych, na profilu FB oraz na stronie CK AGORA, 

partnerów oraz patronów medialnych projektu, na potrzeby  reklamowe konkursu i 

działalności statutowej organizatora, utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, 

rozpowszechnianie i publiczne prezentowanie w materiałach audiowizualnych, 

fotograficznych,   internetowych, poligraficznych, stanowiących materiały promocyjne, 

informacyjne i reklamowe. Wprowadzenie do pamięci komputera oraz sieci multimedialnych. 

 Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany postanowień Regulaminu w razie 

wystąpienia przeszkód z przyczyn od niego niezależnych. Równocześnie zobowiązuje się do 

http://www.ckagora.pl/


powiadomienia o wszelkich dokonanych zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie 

www.ckagora.pl  

 Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu. 

 

 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

 Prace będą oceniane przez jury powołane przez organizatora, w skład którego wejdą 

wrocławscy artyści i przedstawiciel  CK AGORA. 

 Jury przyzna nagrody i wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej. 

 Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej zostanie zamieszczony na stronie internetowej  

Centrum Kultury AGORA. 

 Wernisaż wystawy pokonkursowej wraz z wręczeniem nagród odbędzie się w galerii Centrum 

Kultury AGORA  27 stycznia 2017 roku o godz.14.00. 

 

           Centrum Kultury AGORA / Ul. Serbska 5a , 51-111 Wrocław / www.ckagora.pl 
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KARTA ZGŁOSZENIOWA OGÓLNOPOLSKIEGO 

KONKURSU PLASTYCZNEGO 

 

“KOTKI W KROPKI” 
 

 TYTUŁ PRACY 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 NAZWA PLACÓWKI DELEGUJĄCEJ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 IMIĘ I NAZWISKO, WIEK  AUTORA 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA/ INSTRUKTORA/ OPIEKUNA PRAWNEGO/ RODZICA 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 DOKŁADNY ADRES Z KODEM POCZTOWYM  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 TELEFON, MAIL PLACÓWKI REKOMENDYJĄCEJ PRACĘ/ OPIEKUNA  PRAWNEGO/ RODZICA 

TEL. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

MAIL. …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 


