
REGULAMIN 

konkursu plastycznego 

,,Jesień na liściu malowana” 

 
Organizator: 

GOK ,,Hutnik”, ul. Hutnika 4, 63-800 Gostyń, tel.65 572 79 90 

 

Temat:  rysujemy na bloku technicznym formatu A3 kształt dowolnego liścia (na całą 

kartkę, jak największy, ogonek można dokleić), wycinamy i malujemy na nim wszystko, co 

kojarzy się z jesienią. Może to być jesienny krajobraz, dary natury czyli owoce i warzywa, 

kwiaty, zwierzęta, spacer w deszczu …, aż po liść abstrakcyjny. Zachowujemy klimat jesieni 

również poprzez odpowiednie kolory. 

Technika wykonania to rysunek kredkami, pisakami, malowanie farbami plakatowymi, 

akwarelą; lub łączenie tych dwóch technik. Można też zastosować kolorowe papiery, bibułę, 

gazety, ale wykluczamy materiały przyrodnicze, takie jak ziarenka czy liście. 

Pracę w kształcie liścia można również wzmocnić (zwłaszcza ogonek liścia) naklejając ją na 

dodatkowy papier i wycinając powtórnie kształt. 

 

Cele konkursu: 

- uwrażliwienie dzieci i młodzieży na piękno otaczającej nas przyrody, 

- rozwijanie wyobraźni plastycznej oraz aktywności twórczej, 

- prezentacja oraz promocja twórczości dzieci i młodzieży. 

Warunki uczestnictwa: 

- konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z powiatu gostyńskiego od 5 -14 lat, 

- każda praca na odwrocie powinna zawierać następujące informacje: 

imię i nazwisko oraz wiek autora, telefon lub e-mail, 

(nazwa, telefon, e-mail placówki patronującej - w przypadku powstania prac 

w szkole, przedszkolu) 

Ocena i nagrody: 

- komisja konkursowa dokona oceny prac w 3 kategoriach wiekowych: 

   5-7 lat, 8-10 lat, 11-14 lat, 

- w każdej kategorii zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia. 

Terminy: 

- ostateczny termin nadsyłania prac na adres organizatora - 21.10.2022 

- podsumowanie konkursu - 4.11.2022 

- laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem, 

- lista laureatów pojawi się również na stronie internetowej GOK. 

Uwagi końcowe: 

- nadesłane prace przechodzą na własność organizatora, 

- na wystawie pokonkursowej prezentowane będą prace wybrane przez komisję. 

 
Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków Regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych 

osobowych autora pracy oraz bezpłatne wykorzystanie  jego wizerunku w prasie, mediach itp. dla potrzeb 

promocyjnych(zgodnie z art.7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016679 z dnia 27.04.2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, oraz art.81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 

4 lutego 1994 r.(Dz.U 2017 poz.880 z późn.zm.) 


