
Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci 

pt. „ Kropla wody – znaczenie wody w życiu człowieka oraz potrzeba ochrony i 

poszanowania jej zasobów” 

I. Organizator konkursu: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o.  

 

II. Cel konkursu: 

1) rozwijanie wśród dzieci i młodzieży, poczucia odpowiedzialności w zakresie racjonalnego 

wykorzystywanie wody w codziennym użytku. 

2) popularyzacja wśród dzieci i młodzieży różnorodnych technik plastycznych jako środka   

     wypowiedzi i ekspresji. 

3) Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni dzieci i młodzieży. 

 

III.  Zasady uczestnictwa: 

1) Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Ząbki, od 7 do 16 roku 

życia.  

2) Technika prac: malarska, rysunek, grafika, format – A3, lub A4. 

3) Do konkursu zatwierdzone zostaną tylko prace indywidualne.  

4) Prace powinny posiadać na swoim odwrocie albo w inny sposób trwale przymocowane: 

    a)  imię i nazwisko uczestnika,  

     b) wiek uczestnika,  

    c) klasę i szkołę 

    d) miejsce zamieszkania autora. 

5) Prace należy dostarczyć do 31.05.2017r. do sekretariatów szkół albo bezpośrednio 

siedziby spółki.   

 

IV.  Kryteria oceny pracy:  

1) Zgodność z tematem.  

2) Interpretacja własna tematu. 

3) Walory artystyczne. 

4) Kompozycja.  

 

V.  Wyniki konkursu i nagrody 

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana przez organizatora  w tym celu 

Komisja konkursowa.  

2. Uczestnicy konkursu podzieleni zostaną na dwie kategorie wiekowe :  

a) szkoła podstawowa klasy 1-3 

b) szkoła podstawowa klasy 4-6 

c)    gimnazjum  

3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas uroczystego otwarcia Stacji Uzdatniania 

Wody DREWNICA w Ząbkach. 

 

VI.  Nagrody dla laureatów 



1. W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane I, II, III miejsce. Laureaci otrzymają 

nagrody rzeczowe oraz dyplomy.  

 

2. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich 

równowartość pieniężną. 

VII.  Postanowienia końcowe 

1) Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy podczas otwarcie 

SUW DREWNICA w Ząbkach 13 czerwca 2017 r. (wtorek) oraz na opublikowaniu 

fotografii prac na stronach internetowych www.pwikzabki.pl  i patronów medialnych. 

2) Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac  na wszelkich polach eksploatacji. 

3) Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin. 

4) Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.pwikzabki.pl oraz w 

szkołach na terenie miasta Ząbki 

5) Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte 

w niniejszym regulaminie. 

6) Organizator zastrzega sobie prawo do: 

a) Odstąpienie od organizowania konkursu bez podania przyczyny, 

b)  Nierozstrzygnięcie konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac, 

c) Rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu. 

7) Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, do 

celów konkursowych oraz opublikowania swoich danych określonych w III.4 lit a-c, w 

informacji o rozstrzygnięciu konkursu. 

 

 


