
 

 Gminny Konkurs Plastyczno-Literacki 

KARTKA WALENTYNKOWA  

 
Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury im. Heleny Wielobyckiej w Mrozach  

ul. Adama Mickiewicza 22, 05-320 Mrozy 
 

 
 
 

Regulamin: 
Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych z placówek kulturalnych  
i oświatowych oraz osób indywidualnych z terenu gminy Mrozy  
 
Cele konkursu:  

 Rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci, młodzieży i dorosłych, inspirowanych 
świętem zakochanych; 

 Przybliżenie walentynkowych zwyczajów obdarowywania się miłymi życzeniami; 
 Promowanie utalentowanych osób z terenu gminy Mrozy;  
 Zachęcanie do rozwijania pasji artystycznych łączących zainteresowania plastyczne  

z literackimi.  
 
Warunki uczestnictwa:  

 Wykonanie przez uczestników konkursu kartki walentynkowej wraz z życzeniami. 
Ocenie podlegać będzie całkowity wyraz artystyczny wykonanej pracy, na który składać 
powinno się wykonanie strony plastycznej oraz treść życzeń (w dowolnej formie);  

 Dostarczenie wykonanej pracy do biura GCK w Mrozach do dnia 10 lutego 2020 r. oraz 
opisanie wykonanej pracy (na dodatkowo przyczepionej kartce): imię, nazwisko, wiek 
autora/kategoria wiekowa;  

 Dopuszczalne są prace indywidualne i grupowe;  

 Rozmiar pracy dowolny;  

 Technika wykonania pracy dowolna;  

 Każdy uczestnik może przedstawić jedną pracę.   

 W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora oraz ich najbliższe rodziny 
(dotyczy prac indywidualnych);  

 Prawidłowe wypełnienie karty zgłoszenia (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu)  
i dostarczenie jej wraz z wykonaną pracą do biura GCK w Mrozach do dnia 10 lutego 
2020 r.;  

 Podpisanie i dostarczenie do biura GCK w Mrozach do dnia 10 lutego 2020 r. zgody na 
przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na fotografowanie prac uczestników  
i fotografowanie uczestników podczas rozdania nagród (załącznik nr 2 do niniejszego 
regulaminu) w celach promocyjnych. Niniejsze zgody muszą być podpisane przez 
każdego pełnoletniego uczestnika konkursu lub rodzica / opiekuna prawnego uczestnika 
konkursu.  

 
Prosimy uczestników / opiekunów prawnych o udzielenie powyższych zgód na przetwarzanie 

danych przez organizatora, które są dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie. 

 
 
 



 
Kryteria oceny prac:  

 pomysłowość;  

 oryginalność;  

 samodzielność wykonania;  

 estetyka wykonania;  

 zgodność z tematem.  
 
Przebieg konkursu:  

 Termin składania prac: do 10 lutego 2020 r. do godziny 16.00 w biurze Gminnego 
Centrum Kultury w Mrozach;  

 Ocena prac i wybór laureatów nastąpi do 14 lutego 2020 r. przez jury powołane przez 
organizatora;  

 Informacja o nagrodzonych laureatach zostanie ogłoszona na stronie 
www.kulturalnemrozy.pl do dnia 14 lutego 2020 r.;  

 Rozdanie nagród odbędzie się 16 lutego 2020 r.  w trakcie koncertu walentynkowego  
w Gminnym Centrum Kultury w Mrozach.  

 
Kategorie wiekowe:  

 przedszkola i oddziały przedszkolne;  

 szkoły podstawowe, klasy I-IV;  

 szkoły podstawowe, klasy V- VIII;  

 szkoły ponadpodstawowe;  

 dorośli.  

 
Odbiór prac do 21 lutego 2020 r.  
Po tym terminie nieodebrane prace i nagrody przechodzą na własność organizatora.  
 
Informacje na temat konkursu: tel. 25-757-44-79 

 

 


