
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łaniętach 

Regulamin konkursu plastycznego „ Moja Mała Ojczyzna” 

 

§1 Cele konkursu Celami konkursu są:  

1. Budowanie trwałej więzi emocjonalnej z krajem ojczystym i regionem.  

2. Rozwój umiejętności plastycznych uczestników.  

3. Aktywizacja społeczna. 

4. Rozwój pasji i szerzenie wiedzy o szeroko rozumianej twórczości i sztuce.  

 

§2 Organizator konkursu  

1. Organizatorami konkursu plastycznego o nazwie „Moja Mała Ojczyzna” są Wójt 

Gminy Łanięta oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łaniętach.  

3. Adres organizatora: Łanięta 9, 99-306 Łanięta 

4. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat konkursu: Kinga Łuczak, 

tel. 24 356-74-08, e-mail: gokislanieta@op.pl 

 

§3 Założenia organizacyjne  

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkoły podstawowej, zamieszkali na 

terenie gminy Łanięta, w dwóch kategoriach wiekowych: 

 

1) uczniowie klas 0-III, 

2) uczniowie klas IV-VIII. 

 

2. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

 

3. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej nie 

publikowanymi i nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy 

na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach. 

 

4. Przedmiotem konkursu jest płaska praca plastyczna przedstawiająca budynek 

lub miejsce z terenu gminy Łanięta. Format pracy A3. Technika dowolna, np. 

ołówek, kredka, farby, pastele, wyklejanka itp. 

 



5. Pracę należy podpisać na odwrocie imieniem i nazwiskiem jej autora wraz z 

informacją, jakie miejsce z gminy Łanięta przedstawia. 

 

6. Prace należy składać do 05.11.2021 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury  

i Sportu w Łaniętach.  

 

7. Do pracy należy dołączyć czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia stanowiącą 

załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz zapoznać się z klauzulą 

informacyjną, dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która jest zawarta w 

zgłoszeniu. Karta zgłoszenia oraz niezbędne oświadczenia muszą zawierać 

własnoręczny podpis rodzica lub prawnego opiekuna uczestnika konkursu. 

Dokumenty zgłoszeniowe są dostępne na stronie gokis.pl lub w siedzibie 

ośrodka. 

 

8. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem 

na organizatora prawa własności materiałów, na których prace zostały złożone 

 

9. Rozstrzygnięcie nastąpi 10.11.2021 roku.  

 

§4.  Przy ocenie pod uwagę będzie brana zgodność z tematyką konkursu, 

pomysłowość autora, staranność wykonania. 

 

§5.  Wszelkie sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. 

 

 

 


