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DZIELNICOWY KONKURS PLASTYCZNY 

Karnawał na świecie 
 
 

REGULAMIN  
 
 
 

§ 1 
Organizator konkursu 

Organizatorem konkursu jest Ośrodek Działań Twórczych „Pogodna” - filia Ośrodka Kultury                 
w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. 

 
 

§ 2 
Cel konkursu 

Celem konkursu jest pobudzenie kreatywności oraz wyobraźni dzieci i młodzieży, rozwój ich 
umiejętności plastycznych, wrażliwości estetycznej, popularyzacja różnorodnych technik plastycznych 
oraz kształcenie i wychowanie dzieci poprzez sztukę. 
 
 

§ 3 
Przedmiot konkursu 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej sposób świętowania 
karnawału w różnych zakątkach świata. Zachęcamy do skupienia się na miejscach i tradycjach mniej 
oczywistych i znanych. Można sięgnąć do dawnych, niepraktykowanych już zwyczajów, miejsc 
bliższych naszej codzienności, rodzinnych tradycji czy egzotycznych zakątków świata. 
 
 

§ 4 
Uczestnicy konkursu 

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. Konkurs 
zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach: 

• 6-9 lat 

• 10-13 lat 

• 14-18 lat 
 
 

http://www.domkulturywesola.net/
mailto:wesolakultura@domkulturywesola.net
mailto:pogodna@domkulturywesola.net


 

§ 5 
Zasady udziału w konkursie 

1. Praca musi być wykonana samodzielnie. 

2. Każda praca może mieć tylko jednego autora. Jeden autor może zgłosić jedną pracę. 

3. Praca powinna mieć format nie większy niż A2 i nie mniejszym niż A4. 

4. Praca powinna mieć formę płaską. 

5. Prace, których nie da się zamieścić w antyramie, powinny mieć możliwość samodzielnego 
zawieszenia. 

6. Prace, które nie będą spełniały kryteriów i które będą dostarczone po terminie, nie będą brane 
pod uwagę. 

7. Rodzic/opiekun prawny uczestnika biorącego udział w konkursie, wyraża zgodę na 
wykorzystywanie zdjęć pracy dziecka w celach promocyjnych. 

8. Rodzic/opiekun prawny uczestnika konkursu wyraża zgodę na umieszczenie imienia i nazwiska 
dziecka w podpisie pracy jako autora oraz w przypadku laureatów na umieszczenie jego imienia   
i nazwiska na stronie internetowej www.domkulturywesola.net, w mediach społecznościowych 
Ośrodka oraz w lokalnej prasie.  

9. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora dotyczące danych 
osobowych  dziecka oraz opiekuna znajdują się w karcie zgłoszenia. W razie pytań zapraszamy 
do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Marią Pozorońską 

 wesolakultura@domkulturywesola.net 
10. Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć do Ośrodka Działań Twórczych „Pogodna” oryginał 

wypełnionej karty zgłoszenia. Prace które nie będą posiadać poprawnie wypełnionej karty 
zgłoszenia nie wezmą udziału w konkursie.    

 
 

§ 6 
Termin i miejsce dostarczenia prac 

1. Konkurs rozpoczyna się 01.12.22 r. i będzie trwał do 16.01.2023 r. 
2. Prace należy dostarczyć osobiście do 16.01.2023 r. na poniższy adres:  

Ośrodek Działań Twórczych „Pogodna” 
ul. Jana Pawła II 25, I piętro 
05-077 Warszawa 

3. Informacji o konkursie udziela Pani Monika Byśkiniewicz: 
tel.: 22 100 58 59 
e-mail: program.pogodna@domkulturywesola.net 

 
 

§ 7 
Jury 

Jury powołane przez Organizatora wyłoni laureatów Konkursu. Jury będzie brało pod uwagę: 

• zgodność pracy z tematem 

• pomysłowość 

• dobór materiałów 

• wyobraźnię twórczą 

• oryginalność 

• estetykę pracy 
 

§ 8 
Nagrody 

Dla laureatów przewidziano nagrody rzeczowe. 
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§ 9 
Ogłoszenie wyników 

1. Nazwiska laureatów zostaną opublikowane dnia 25.01.2023 r. na stronie internetowej  
www.domkulturywesola.net.  Ogłoszenie   wyników  oraz   wręczenie nagród   będzie   miało   
miejsce w Ośrodku Działań Twórczych „Pogodna” dnia 05.02.2023 r. o godz. 11.00 podczas 
wernisażu wystawy wybranych prac konkursowych. Wystawa potrwa do 04.03.2023 r. 

2. Organizator informuje, że na wernisażu wystawy pokonkursowej będą robione zdjęcia, które 
mogą zostać opublikowane na stronie internetowej www.domkulturywesola.net, w mediach 
społecznościowych Ośrodka oraz w lokalnej prasie. W sytuacji braku zgody na wykorzystywanie 
indywidualnego wizerunku uczestnika publikowane będą wyłącznie te zdjęcia i filmy, które nie 
wymagają zgody na gruncie prawa autorskiego i RODO, tzn. takie gdzie nie ma możliwości na 
jednoznaczną identyfikację poszczególnych osób. 

 
§ 10 

Prace będzie można odebrać w terminie od 08.03.2023 r. do 24.03.2023 r. 
 

§ 11 
We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyduje Jury i ostateczna interpretacja 
Regulaminu należy do Jury. 
 

§ 12 
Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do Regulaminu. 
 
 

 

 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


