
Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie serdecznie zaprasza wychowanków przedszkoli  
i uczniów szkół podstawowych z Gminy Łukta, do wzięcia udziału w konkursie 

plastycznym pod tytułem "NAJPIĘKNIEJSZA - MOJA MAMA". 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO "NAJPIĘKNIEJSZA - MOJA 
MAMA". 

 
§1 

Organizatorem Konkursu Plastycznego pt. „NAJPIEKNIEJSZA – MOJA MAMA” jest 
Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie 

 
§2 

Celem konkursu jest: 
- uczczenie Dnia Matki – docenienie jej, 

- rozwijanie aktywności twórczej i wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży, 
- doskonalenie umiejętności plastycznych przy tworzeniu portretu (plan amerykański, 

cała postać). 
- prezentacja talentów i kreatywności uczestników 

 
§3 

Warunki uczestnictwa w Konkursie: 
1.Konkurs jest adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym i  uczniów szkół 

podstawowych z klas I –VII, z  terenu Gminy Łukta. 
2.Uczestnicy biorący udział w konkursie akceptują zasady Konkursu zawarte  

w Regulaminie. 
3.Uczestnicy wykonują prace plastyczne indywidualnie w dowolnych technikach 

malarskich lub rysunkowych, bądź mieszanych (techniki płaskie) w formacie 
maksymalnie A3. Nie dopuszcza się stosowania plasteliny, kaszy itp. sypkich 

materiałów. 
4. Każdy uczestnik zgłasza maksymalnie jedną pracę. 

5. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać: 

 Imię i nazwisko autora pracy 
 Tytuł pracy 

 Wiek dziecka i klasę 
 Pełna nazwę placówki do której uczęszcza autor pracy. 

6. Zadaniem uczestnika jest wykonanie pracy plastycznej, której bohaterką będzie 

mama. Może to być portret mamy, mama podczas ulubionego zajęcia,  wspólne 
chwile z mamą. 

 

  



7. Prace  należy dostarczyć w terminie do 23 maja 2018 roku osobiście do Gminnego 
Ośrodka Kultury w Łukcie, lub pocztą na adres: 

 
Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie 

Kościelna 2b, 14-1045 Łukta 

Z dopiskiem „Konkurs plastyczny” 

§4 
Kryteria oceny 

1.Zgodność z tematyką konkursu: „NAJPIĘKNIEJSZA – MOJA MAMA”. 
2.Estetyka i oryginalność ujęcia tematu. 

3.Wrażliwość plastyczna autora. 
4.Samodzielność wykonania pracy. 

§5 
Komisja Konkursowa 

1.O wyłonieniu zwycięzców Konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa powołana 
przez Organizatora. 

2.Obrady Komisji Konkursowej odbędą się 16 maja 2018 roku. 
3.Konkurs jest jednoetapowy. 

 
§6 

Nagrody 
 

1.Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. 
2.Komisja konkursowa przyjęła ocenę prac w trzech kategoriach wiekowych: 

 Kategoria I (grupy przedszkolne i zerówki) 
 Kategoria II (klasy I – III) 

 Kategoria III (klasy IV – VI) 

 
3.Wręczenie nagród odbędzie się 3 czerwca, podczas imprezy organizowanej  
z okazji Dnia Dziecka w Gminnym Ośrodku Kultury w Łukcie. Laureaci zostaną 

poinformowani poprzez placówkę, do której uczęszczają. 

 


