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                                              PRZEDSZKOLA 

                                                                SZKOŁY PODSTAWOWE 

                                                 ZESPOŁY SZKÓŁ 

 

                                                     GMINY MIELEC 

 

 

 

KONKURS PLASTYCZNY 

„DONICZKOWE INSPIRACJE” 

 
Czy rola, jaka została przyznana glinianej doniczce, to wszystko na co ja stać? 

Zdecydowanie nie. Doniczkowy świat może być o wiele bogatszy, niż pozornie nam się 

wydaje. Doniczka oprócz swojego bardzo praktycznego przeznaczenia może również pełnić 

funkcję elementu działań artystycznych. Ogłoszony konkurs jest propozycją dla „małych 

artystów” aby stworzyć swoją własną, niepowtarzalną doniczkę, nadać jej własny styl 

i charakter. Rośliny hodowane w takiej „artystycznej doniczce”  mogą stać się niewątpliwie 

oryginalną częścią wnętrza naszych mieszkań.  

           Serdecznie zapraszamy do udziału w tak niecodziennym konkursie plastycznym 

uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Mielec. Mamy nadzieję, że 

temat konkursu spotka się z dużym zainteresowaniem.                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMORZĄDOWY OŚRODEK  

KULTURY I SPORTU GMINY MIELEC 

Z SIEDZIBĄ W CHORZELOWIE 

39-331 CHORZELÓW 307, tel.  17 584 14 83 



REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„DONICZKOWE INSPIRACE” 

 

ORGANIZATOR: 

Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie 

 

CELE KONKUSU: 

- prezentacja autorskich pomysłów na oryginalne doniczki i osłonki, 

- trafność wykorzystania materiałów adekwatnie do stylu pracy konkursowej, 

- rozwijanie wyobraźni, 

- rozwijanie wrażliwości estetycznej, 

UCZESTNICY: 

Dzieci i młodzież Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjów Gminy Mielec. 

Konkurs będzie oceniany w czterech kategoriach wiekowych autorów prac:   

                                1./ uczniowie przedszkoli, klas „0” szkół podstawowych, 

                                2./ uczniowie klas „I”-„III” szkół podstawowych, 

                                3./ uczniowie klas „IV”-„VI” szkół podstawowych, 

                                4./ uczniowie gimnazjów. 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE: 

1. Konkurs jest adresowany tylko do autorów indywidualnych. 

2. Prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę przy ocenie Komisji Artystycznej. 

3. Każdy uczestnik może złożyć jedną, samodzielnie wykonaną pracę konkursową. 

4. Bazą do stworzenia pracy konkursowej mogą być dowolne doniczki: gliniane bądź z różnego rodzaju 

tworzyw sztucznych. 

5. Technika wykonania pracy konkursowej: dowolna z wykorzystaniem dowolnych dostępnych materiałów 

oraz technik plastycznych, w tym łączenia ich oraz tworzenia nowych- własnych. 

6. Każda praca powinna posiadać na odwrocie dane uczestnika konkursu: 

Imię i nazwisko, wiek, klasę, nazwę szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna artystycznego. (Prosimy o czytelne 

pismo odręczne lub komputerowe). 

7. Prace konkursowe należy dostarczyć do siedziby organizatora do 2 kwietnia 2015 r. 

TERMINY: 

Termin przyjmowania prac konkursowych upływa z dniem 2 kwietnia 2015 r.  

Termin otwarcia wystawy pokonkursowej: 9 kwietnia 2015 r. o godzinie 13.00 

 

KRYTERIA OCENY: 

Powołana przez organizatora Komisja Artystyczna przyzna nagrody i wyróżnienia kierując się 

postanowieniami formalnymi regulaminu oraz kryteriami artystyczno – estetycznymi. 
 

Dla autorów najlepszych prac przewidziane są nagrody i pamiątkowe dyplomy, które zostaną 

wręczone podczas wernisażu wystawy.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na publikację prac konkursowych, 

materiałów z przebiegu konkursu oraz wizerunku fotografowanych osób na stronie internetowej SOKiS  

oraz w lokalnych mediach (portale internetowe, prasa). 
 

  Szczegółowych informacji udziela: Anna Surowiec- Ośrodek Kultury w Chorzelowie pod nr tel. 17 584 14 83. 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE! 


