
Regulamin konkursu plastycznego „MÓJ PORTRET, MOJEJ MAMY” 

 

§1. Organizator Konkursu. 

Organizatorem Konkursu jest Dowódca Jednostki Wojskowej 2 Mazowieckiego Pułku 

Saperów w Kazuniu Nowym płk Adam Przygoda oraz Burmistrz Miasta Nowy Dwór 

Mazowiecki Jacek Kowalski. 

 

§2. Założenia 

1. Temat pracy konkursowej: wykonanie pacy plastycznej w postaci portretu 

mamy. 

2. Cele Konkursu:   

 popularyzacja świąt umacniających więzi rodzinne i środowiskowe 

 pobudzenie wyobraźni i rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci w wieku 

przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych biorących udział w 

konkursie; 

3. Konkurs jest skierowany jest do przedszkolaków i uczniów szkół 

podstawowych. 

4. Konkurs podzielony jest na trzy kategorie:  

 I  - przedszkolaki 

 II - uczniowie klas I-III 

 III - uczniowie klas IV-VI 

5. Za organizację Konkursu odpowiedzialni są:   

Organizatorzy Konkursu w zakresie oceny i ekspozycji prac. 

6. Harmonogram Konkursu: 

 ostateczny termin dostarczenia prac: 17 maja 2013 r.; 

 rozstrzygnięcie konkursu: 21 maja 2013 r.; 

 powiadomienie laureatów konkursu: do 23 maja 2013 r.; 

 wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się podczas uroczystości z okazji 

„Dnia Mamy” 25 maja 2013r. w Nowym Dworze Mazowieckim; 

7. Dostarczenie wykonanej pracy na Konkurs jest jednoznaczne z przyjęciem 

warunków niniejszego regulaminu.  

8. Prace plastyczne należy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres:  



URZĄD MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI, ul. Zakroczymska 30, 05-100 

Nowy Dwór Mazowiecki, Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej        

(z dopiskiem „konkurs plastyczny z okazji Dnia Mamy”) 

9. Prace plastyczne nie mogą być mniejsze od formatu A4 (standardowy blok 

rysunkowy) ani większe od formatu A3 (duży blok rysunkowy). Prace mogą 

zostać wykonane w dowolnej technice plastycznej. 

10. Na odwrocie pracy należy napisać swoje imię i nazwisko, numer klasy, adres 

szkoły oraz dane kontaktowe. 

11.  Dostarczenie wykonanej pracy jest zgodą na: 

 publikację w Internecie; 

 publikację w formie wystawy; 

 publikację w prasie lokalnej; 

 

§3. Ocena prac konkursowych 

1. Jeden uczeń może zgłosić tylko jedną pracę do Konkursu. 

2. Prace plastyczne nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi 

uczestnika konkursu i muszą dotyczyć tematu konkursu.  

3. Komisja Konkursowa będzie oceniała prace zgodnie z kryteriami:   

 zgodności z tematem konkursu;  

 pomysłowości; 

 oryginalności ujęcia tematu;  

 estetyki wykonania; 

4. Organizatorzy zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac niezwiązanych 

z tematyką konkursu.  

5. Zwycięzców Konkursu wyłoni Komisja Konkursowa, która zostanie powołana 

przez Organizatorów.  

6. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przy zachowaniu anonimowości prac. Każdej 

pracy zostanie nadany numer, a po ostatecznej decyzji komisji Konkursowej 

zostaną ujawnione nazwiska autorów prac.  

7. Z przeprowadzonego rozstrzygnięcia Konkursu zostanie sporządzony protokół, 

który zostanie podpisany przez członków Komisji Konkursowej.  

8. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.   

 



§4. Nagrody 

1. Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe, dyplomy i wyróżnienia.   

2. Nagrody i ich ilość ustali Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów 

Konkursu.  

 

§5. Postanowienia końcowe 

1. We wszystkich sprawach spornych decydujący głos należy do Organizatorów 

Konkursowej.  

2. Informacje o rozstrzygnięciu Konkursu zostaną przesłane do szkół laureatów. 

3. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie także umieszczona na stronach 

internetowych konkursu www.nowydwormaz.pl oraz www.2mpsap.wp.mil.pl,     

a także podane do wiadomości publicznej. 

4. Prace nie podlegają zwrotowi. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do prezentacji nadesłanych prac na 

wystawie pokonkursowej. 

6. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

 

Główny Instruktor 

Kierownik Klubu Wojskowego 2psap 

Michał Dudek 

http://www.nowydwormaz.pl/
http://www.2mpsap.wp.mil.pl/

