
Regulamin 

Konkursu plastycznego 

 „230 rocznica uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja” 
 

1. Termin: 

Nadsyłania prac: 30.04.2021 r. 

Rozstrzygnięcia konkursu: 06.05.2021 r. 

2. Miejsce: 

Klub Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach. 

3. Organizator: 

Klub Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach. 

4. Uczestnicy: 

Konkurs ma zasięg wojewódzki skierowany jest do instytucji 

wojskowych Garnizonu Kielce, placówek kulturalno – oświatowych, 

uczniów szkół podstawowych z Kielc i województwa świętokrzyskiego.  

Kategorie wiekowe: 

 kategoria: dzieci w wieku 7 – 11 lat; 

 kategoria: dzieci wieku 12 – 15 lat; 

5. Cele konkursu: 

 uczczenie 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja poprzez 

konkurs plastyczny 

 kształtowanie postaw patriotycznych dzieci i młodzieży 

 stworzenie uczestnikom możliwości prezentacji własnych 

dokonań twórczych 

 pobudzenie inwencji twórczej i pomysłowości 

 rozwijanie wrażliwości estetycznej 



 integracja środowiska wojskowego ze społeczeństwem 

lokalnym 

 

6. Zasady i kryteria oceny: 

Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa, 

Jury oceniać będzie: 

 oryginalną interpretację artystyczną tematu, 

 estetykę, 

 odpowiednie zastosowanie technik i form plastycznych 
do zamierzenia artystycznego, 

 ogólny wyraz artystyczny, 

 samodzielność wykonanych prac, 

 zgodność historyczną. 
 

7. Zasady uczestnictwa: 

 podstawą udziału w konkursie jest przesłanie pocztą lub 

osobiste dostarczenie (po uprzednim telefonicznym umówieniu 

się pod numerem tel. 261 174 261) pracy konkursowej wraz z 

wypełnioną Kartą zgłoszeniową na adres: Klub Centrum 

Przygotowań do Misji Zagranicznych ul. Wojska Polskiego 

250, 25 – 205 Kielce do dnia 30.04.2021 r. 

 konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej w dowolnej 

technice i formacie  

 organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac w 

działalności promocyjnej 

 prace przechodzą na własność organizatora i mogą być 

wykorzystane do wystaw i publikacji promocyjnych i 

metodycznych 

 

8. Nagrody: 

 o podziale nagród i wyróżnień decyduje Komisja Konkursowa 

 decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega procedurze 

odwoławczej; 

 W sprawach spornych decyzję podejmie Przewodniczący. 



 
 

9. Postanowienia końcowe: 
 

 organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania/filmowania 

prezentacji; 

 uczestnicy zgłaszając swój udział wyrażają zgodę powierzenia 

organizatorowi prawa do nieodpłatnego wykorzystania ich prac; 

 uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych przez nich 
danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., 
(Dz.U. z 1997 Nr 133 poz. 883) 

 nadesłanie „Karty zgłoszenia” jest jednoznaczne z akceptacją 
regulaminu i stosowania się do zasad w nim zawartych, 

 o wszystkich zmianach uczestnicy będą informowani na bieżąco; 

 ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do 

organizatora. 

 

10. Dane kontaktowe: 

 Kierownik Klubu – tel. 261 174 260 

 Instruktorzy – tel.261 174 261 

 E-mail: a.wojewoda@ron.mil.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


