
Gminny Konkurs Plastyczny 

MÓJ PRZYJACIEL STRAŻAK 

Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury w Mrozach 

ul. Adama Mickiewicza 22, 05-320 Mrozy we współpracy z Zarządem Oddziału  Gminnego  

Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrozach 

 

Regulamin: 

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z placówek kulturalnych  

i oświatowych oraz osób indywidualnych zamieszkałych w gminie Mrozy. 

Cele konkursu:   

• Wzbudzenie zainteresowania dzieci i młodzieży ochroną przeciwpożarową, działalnością 

straży pożarnych oraz życiem środowisk strażackich; 

• Propagowanie pozytywnych postaw; 

• Promowanie utalentowanych osób z terenu gminy Mrozy;   

• Wymiana doświadczeń z zakresu technik plastycznych. 

 

Warunki uczestnictwa:   

• Wykonanie przez uczestników konkursu rysunku przedstawiającego strażaka jako dobrego 

przyjaciela, który pomaga ludziom w potrzebie; 

• Wielkość pracy: A4 (210 x 297 mm) lub A3 (297 x 420 mm); 

• Technika wykonania dowolna (szkic, kolaż, wydzieranka, wycinanka, papieroplastyka itp.); 

• Każdy uczestnik może przedstawić jedną pracę, każda placówka może nadesłać maksymalnie 

2 prace w każdej kategorii wiekowej;   

• Praca powinna być opisana (na dodatkowo przyczepionej kartce) pismem drukowanym: imię, 

nazwisko, wiek autora; 

• Prawidłowe wypełnienie karty zgłoszenia i dostarczenie jej wraz z wykonaną pracą. 

 

 Kryteria oceny prac:   

• samodzielność wykonania; 

• pomysłowość; 

• zgodność z tematem; 

• estetyka i oryginalność wykonania; 

• umiejętność posługiwania się daną techniką. 

 

 



 Przebieg konkursu:   

• Termin składania prac do 3 czerwca 2022 r. (piątek) do godziny 16.00 w biurze Gminnego 

Centrum Kultury w Mrozach;   

• Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatorów; 

• Najciekawsze prace zostaną nagrodzone i wyróżnione (nagrody, dyplomy); 

• Plenerowa wystawa prac konkursowych odbędzie się podczas Dni Mrozów; 

• Rozdanie nagród nastąpi podczas Dni Mrozów 12 czerwca 2022 r. 

Kategorie wiekowe:   

• przedszkola i klasy „0”;   

• szkoły podstawowe klasy I-IV; 

• szkoły podstawowe klasy V- VIII;  

 

 

 

Organizator nie odsyła prac. Odbiór wykonanych prac do  dnia 30.06.2022 r. w godzinach 8.00-16.00. 

Prace nieodebrane po tym terminie przechodzą na własność organizatora. 

Nagrody nieodebrane do dnia 30.06.2022 r. przechodzą na własność organizatora.. 

Informacje na temat konkursu: tel. 25-757-44-79. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

K A R T A   Z G Ł O S Z E N I A 

 

Kategoria wiekowa (właściwe zaznaczyć): 

- przedszkola i klasy „0”; 

- szkoły podstawowe (klasy I-IV);     

- szkoły podstawowe (klasy V-VIII);     

  

 

Szkoła/placówka (nazwa, adres, nr tel.), w przypadku zgłoszenia indywidualnego 

miejscowość zamieszkania z kodem pocztowym: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Imię i nazwisko autora pracy/Nazwa grupy: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Imię i nazwisko opiekuna artystycznego, nr telefonu: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu oraz akceptuję jego 

postanowienia. 

………………………………………………………………………………………………… 

Data i czytelny podpis pełnoletniego uczestnika/opiekuna prawnego/instruktora 

 

  



Zgody dotyczące uczestnika 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych 

mojego dziecka przez Gminne Centrum Kultury im. Heleny Wielobyckiej w Mrozach 

w celach związanych z organizacją Gminnego Konkursu Plastycznego Mój przyjaciel 

strażak. Wiem, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne  

do udziału w konkursie, oraz że mam prawo kontroli przetwarzania danych, prawo 

dostępu do treści danych i ich poprawiania oraz wycofania zgody. Dane 

wykorzystywane będą do celów organizacji i promocji konkursu przez Organizatora 

(w związku z tym mogą zostać umieszczone na stronach internetowych, portalach 

społecznościowych oraz w materiałach drukowanych) 

……………………..…………………………..…………………. 

Data i podpis pełnoletniego uczestnika konkursu/opiekuna prawnego uczestnika 

 

2. Wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie autorskich praw majątkowych  

do pracy plastycznej wykonanej w związku z udziałem w Gminnym Konkursie 

Plastycznym Mój przyjaciel strażak na rzecz Gminnego Centrum Kultury w Mrozach      

na czas nieokreślony i z możliwością wykorzystania na dowolnych polach 

eksploatacji znanych obecnie, w tym w szczególności: 

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

- w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - 

publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie 

utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 

przez siebie wybranym. 

……………………..…………………………..…………………. 

Data i podpis pełnoletniego uczestnika konkursu/opiekuna prawnego uczestnika 

 

 



Zgody dotyczące opiekuna artystycznego 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminne 

Centrum Kultury im. Heleny Wielobyckiej w Mrozach w celach związanych  

z organizacją Gminnego Konkursu Plastycznego Mój przyjaciel strażak. Wiem, że 

podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie, oraz że 

mam prawo kontroli przetwarzania danych, prawo dostępu do treści danych  

i ich poprawiania oraz wycofania zgody. Dane wykorzystywane będą do celów 

organizacji i promocji konkursu przez Organizatora (w związku z tym mogą zostać 

umieszczone na stronach internetowych, portalach społecznościowych oraz  

w materiałach drukowanych). 

……………………..…………………………..…………………. 

Data i podpis opiekuna artystycznego 

 

 

 

 

 

 

 


