
 
 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 
NA KARTKĘ WIELKANOCNĄ GMINY KOTLA 2022 

 
 
TEMATYKA PRAC 
Przedmiotem konkursu plastycznego jest wykonanie projektu Kartki Wielkanocnej, nawiązującej do 
zwyczajów i tradycji świąt Wielkanocnych w Polsce. 
 
ORGANIZATOR 
Organizatorem konkursu plastycznego na Kartkę Wielkanocną jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 
w Kotli oraz Gmina Kotla. 
 
ZASADY KONKURSU 

1. Konkurs skierowany jest do dzieci mieszkających na terenie Gminy Kotla lub uczęszczających do 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kotli i Niepublicznego Przedszkola „Chatka Puchatka” 
w Głogówku.  

2. Konkurs podzielony jest na TRZY kategorie wiekowe: PRZEDSZKOLAKI, klasy I-III oraz 

klasy IV-VI. 

3. Zadaniem uczestników konkursu jest zaprojektowanie Kartki Wielkanocnej, która będzie 

wyprodukowana jako Kartka Wielkanocna Gminy Kotla 2022. 

4. Format pracy A4, jednostronny (nieskładany!), prace nie mogą być w 3D.  

5. Technika wykonania pracy dowolna. 

6. Prace zgłoszone do konkurs muszą być pracami samodzielnymi i indywidualnymi. 

TERMIN 
1. Prace konkursowe należy dostarczać w terminie od 1 marca do 25 marca 2022 r. 

do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kotli, ul. Głogowska 90, 67-240 Kotla, tel. 76 831 83 88. 
Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w Konkursie. 

2. Każda praca na odwrocie musi być opisana:   
 

 imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu; 

 klasą; 

 numerem telefonu. 
 

3. Do każdej pracy należy dołączyć kartę zgłoszeniową, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
regulaminu. Brak karty zgłoszeniowej skutkować będzie odrzuceniem pracy. 

 
OCENA PRAC 

1. Komisja konkursowa powołana przez Organizatorów dokona oceny Kartki Wielkanocnej i przyzna 
nagrody. 

2. Prace zostaną ocenione w zakresie: 

 zgodności z tematem; 

 walorów estetycznych; 

 pomysłowości i oryginalności formy. 

 
NAGRODY 
Jury przyzna po jednej nagrodzie głównej w każdej kategorii wiekowej. Zwycięskie kartki zostaną 
wyprodukowane w formie Kartki Wielkanocnej Gminy Kotla. Laureaci otrzymają po 10 szt. 
wyprodukowanych kartek oraz nagrody. Jury przyzna również do trzech wyróżnień w każdej kategorii, 
które także zostaną nagrodzone.  
 
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 
Laureaci zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród dnia 12 kwietnia 2022 r. o godz. 16:30 
w sali widowiskowej GOKiS Kotla. 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na 
publikację prac konkursu. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukowania prac konkursowych w formie Kartki 
Wielkanocnej oraz publikacji prac na stronach internetowych Gminy Kotla i GOKiS w Kotli oraz 
w mediach. 


