
 

                                                                                                                          

Regulamin konkursu plastycznego „ wyŁADnijMY ELBLĄG” 

 III edycja pod hasłem 

„moje podwórko – tu mieszkam” 

§ 1. ORGANIZATORZY: 

- Urząd Miejski w Elblągu – Departament Urbanistyki i Architektury, Warmińsko-Mazurski Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, Centrum Sztuki GALERIA EL.  

§ 2. CELE KONKURSU: 

- kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych w oparciu o świadomość przynależności         

do społeczności lokalnej. 

- kształtowanie postawy obserwacji i wartościowania estetyki przestrzeni publicznej Elbląga, 

- stymulowanie intelektualnego i emocjonalnego rozwoju poprzez aktywność twórczą, 

- promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie, 

- rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych. 

§ 3. ADRESACI KONKURSU: 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz uczniów i wychowanków Specjalnych 

Ośrodków Szkolno-Wychowawczych z terenu miasta Elbląga. 

§ 4. WARUNKI UCZESTNICTWA:  

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I - VIII szkół podstawowych i SOSW. 

2. Zadaniem uczniów jest wykonanie pracy plastycznej.  Do konkursu dopuszcza się wszelkie formy 

plastyczne płaskie (technika plastyczna do wyboru: farby plakatowe, akwarelowe, pastele, kredki 

świecowe, ołówkowe, wycinanka, wydzieranka, gwasz, techniki mieszane -kolaż). Prace nie mogą być 

zbiorowe. 

3. Format prac plastycznych  A3.  

5. Na odwrocie pracy należy umieścić następujące informacje: imię i nazwisko, klasę, nazwę  i  adres        
    e-mailowy szkoły/placówki, imię i nazwisko opiekuna. 



6. Prace opisane z przodu nie będą dopuszczone do konkursu. 

7. Prace należy dostarczyć do dnia  2020-05-15 włącznie na adres: Departament Urbanistyki 

 i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg  z dopiskiem: „Konkurs 

plastyczny WYŁADNIJMY Elbląg 2020”.  

§ 5. OCENA PRAC: 

1. Organizator dopuści do udziału w konkursie prace spełniające wszystkie warunki regulaminu. 

2. Zakwalifikowane prace opisane numerami porządkowymi zostaną opublikowane w specjalnie 

utworzonej wirtualnej galerii na stronie internetowej  www.wyladnijmy.elblag.eu. 

3. Wszystkie prace dopuszczone do konkursu będą ocenione w dwóch kategoriach wiekowych;         

kl. I – IV i kl. V – VIII, przez komisję konkursową powołaną przez organizatora. 

4. Kryteria oceny prac konkursowych: 

- zgodność pracy z tematem, 

- estetyka wykonanych prac,  

- pomysłowość, oryginalność, 

- innowacyjność artystyczna pracy. 

§ 6. NAGRODY: 

1. Wszyscy autorzy prac zakwalifikowanych do konkursu otrzymają upominki. 

2. Komisja konkursowa przyzna trzy nagrody w każdej z dwóch kategorii wiekowych (I, II, III miejsce). 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone  na stronie:  www.wyladnijmy.elblag.eu 

Uroczyste podsumowaniu konkursu, wręczenie nagród oraz wernisaż wystawy pokonkursowej 

odbędzie się w Centrum Sztuki Galeria El dnia 2020-06-09 o godz. 10:00. 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich  do prac, 

uznaniem niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na umieszczenie danych  osobowych 

uczestnika w bazie danych oraz ich przetwarzania do celów związanych z niniejszym konkursem.  

W imieniu nieletnich zgodę wyrażają ich prawni opiekunowie.  

Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 

2016 r., ustawa  z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac biorących udział w konkursie. Organizator        
nie zwraca nadesłanych na konkurs prac oraz kosztów przesyłki. 

Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatorów. 

Prace niezgodne z regulaminem lub nadesłane po terminie nie  będą oceniane.  

W razie pytań czy wątpliwości  prosimy o kontakt: 

Roman Smoleński – UM Elbląg , tel. 55 239-33-98, 

Łukasz Kogut – W-M ODN Elbląg, tel. 55 625-72-92. 

 

                                                           Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie 

                                                              Organizatorzy. 

http://www.wyladnijmy.elblag.eu/
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