
REGULAMIN 
KONKURSU PLASTYCZNEGO 

ZWYCZAJE NIEDZIELI PALMOWEJ W LIPNICKIEJ KULTURZE 
 

 
 
 
I Organizator 
Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej 
 
II Cele konkursu 
- zainteresowanie dzieci i młodzieży kulturą i tradycjami regionu 
- kształtowanie wyobraźni uczestników konkursu poprzez poznawanie kultury ludowej 
- zrozumienie związków i zależności między człowiekiem a dziedzictwem kulturowym  

przodków 
- zaangażowanie dzieci i młodzieży w kultywowanie oraz promowanie naszej kultury ludowej 
 
III Warunki uczestnictwa 
 

1. Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży z terenu gminy Lipnica Murowana 
kwalifikujących się do podanych grup wiekowych: 
a) Dzieci w wieku przedszkolnym  
b) Dzieci z klas I-III  
c) Dzieci z klas IV –VI  
d) Młodzież gimnazjalna 

2. Tematyka prac dotyczy zwyczajów Niedzieli Palmowej w lipnickiej kulturze. Praca 
może być wykonana dowolną techniką (rysunek kredką, tuszem, węglem, farbami, 
kolaż, witraż, wydzieranka – do wyboru przez uczestnika konkursu). Prace powinny 
być wykonane w formacie A3 bez oprawy w passe-partout. 

3. Każda praca na odwrocie powinna zawierać następujące informacje: 
- imię i nazwisko autora, wiek, klasa 
- placówka, adres, telefon 

4. Każdy uczestnik może wysłać tylko jedna pracę. 
5. Nie będą przyjmowane prace zbiorowe. 
 

IV Termin i miejsce nadsyłania prac: 
Prace należy dostarczyć do 15 marca 2013 r.,(termin ostateczny) osobiście lub na adres  
Gminny Dom Kultury 
32-724 Lipnica Murowana 74  
O terminie rozstrzygnięcia konkursu i ogłoszenia wyników uczestniczy zostaną 
poinformowani przez Organizatora. 
 
V Jury 
Prace oceniać będzie komisja artystyczna powołana przez organizatora. 
Decyzje jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 
 
VI Nagrody 
Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora. 
 



VII Uwagi dodatkowe 
1. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoważne z wyrażeniem zgody na gromadzenie  

i przetwarzanie przez Organizatora na potrzeby konkursu danych osobowych, zgodnie 
z ustawą z dnia 29.08.1997 „O ochronie danych osobowych”. 

2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa przez przedstawiciela 
ustawowego dziecka do nieodpłatnego wykorzystywania prac przez Organizatora 
konkursu. 

3. Wszystkie przesłane prace nie będą zwracane. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. 
5. Dodatkowe informacje udzielane są w Gminnym Domu Kultury w Lipnicy 

Murowanej, tel. 14 6852108 
 


