
Konkurs plastyczny z okazji 11 listopada  

pt.  
 

I. Cel konkursu:  

 Kształtowanie patriotyzmu w nawiązaniu do tradycji niepodległościowych 

Polaków;  

 Popularyzacja wiedzy o symbolach narodowych;  

 wzmocnienie uczuć patriotycznych uczniów;  

 doskonalenie umiejętności plastycznych;  

 przygotowanie uczniów do aktywnego uczestniczenia w kulturze;  

 budzenie tożsamości narodowej;  

 możliwość pokazania swojego talentu plastycznego; 
 

II. Regulamin konkursu: 
1) Konkurs organizowany jest przez Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie.  

2) Konkurs ma charakter otwarty, mogą wziąć w nim udział wszystkie chętne osoby, 

które chodzą do klas I-VI. Prace będą oceniane w 2 kategoriach: 

      - klasy I-III  

- klasy IV-VI. 

3) Tematem konkursu jest „POLSKA OCZAMI DZIECKA”. Pracę należy wykonać  

w formacie A3. Technika pracy dowolna (farby, kredki, ołówek, kolaż itp.). Jeden 

uczestnik może zgłosić  jedną pracę. 

4) Warunkiem przystąpienia do konkursu jest własnoręczne wykonanie pracy oraz 

dostarczenie jej do Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie, ul. Kościelna 2B, wraz  

z wypełnioną kartą zgłoszenia, dostępną na: 

https://www.goklukta.pl/11listopada/kartazgloszenia.pdf 

do piątku 4 listopada 2022 do godziny 16.00.  

5) Na odwrocie pracy należy się podpisać (imię i nazwisko) oraz podać informację, 

do której klasy chodzi dziecko.  

6) Oceną i wyborem najlepszych prac zajmie się komisja konkursowa, które wyłoni 

zwycięzców do 10 listopada 2022 r. Ocenie podlegać będą: kreatywność, estetyka 

wykonania pracy oraz oryginalność. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni 

telefoniczni i/lub mailowo. 

7) Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się 11 listopada 2022, 

podczas obchodów Święta Niepodległości w Gminnym Ośrodku Kultury, oraz na 

oficjalnym Facebooku Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie.  

8) Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe. 

9) Informacje szczegółowe pod nr tel. (89) 646 64 64. 

  

https://www.goklukta.pl/11listopada/kartazgloszenia.pdf


 

Karta zgłoszenia do konkursu plastycznego pt. „POLSKA OCZAMI DZIECKA” 

1. Imię i nazwisko uczestnika konkursu 

................................................................................................................................................................... 

 2. Adres do korespondencji: 

...................................................................................................................................................................

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

 3. Telefon kontaktowy: ............................................................................................................................ 

 4. E-mail: .................................................................................................................................................. 

 

.......................................      .......................................  

(data i miejscowość)       (podpis rodzica/opiekuna)  

 

 

OŚWIADCZENIE 

 Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu plastycznego w ramach konkursu 

plastycznego „Polska oczami dziecka”. Oświadczam, że zawarte w niniejszej karcie dane są 

prawdziwe, a przesłane przeze mnie prace wykonałam/em osobiście. Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb konkursu (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych 

Osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dziennik Ustaw Nr. 133 Poz. 883) 

.......................................      .............................................  

(data i miejscowość)       (podpis rodzica/opiekuna) 

 

 

 

ZGODA RODZICÓW 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka ............................................................................  

w konkursie plastycznym Konkurs plastyczny z okazji 11 listopada  pt. „Polska oczami dziecka”  

realizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie. 

 

Miejsce i data: ................................................  

Podpis rodzica lub prawnego opiekuna: ................................................ 

 


