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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI 

 
§1 

Cele konkursu 

Celem konkursu jest: 

1) rozwijanie dziecięcej wyobraźni i umiejętności plastycznych, 

2) edukacja dzieci na temat wybranych zawodów, 

3) poszerzanie wiedzy dotyczącej instrumentów muzycznych. 

 

§2 

Organizator konkursu 

 

1. Organizatorem konkursu jest Agencja Artystyczna WILK ART. 

2. Adres Organizatora: 

Agencja Artystyczna WILK ART. 

ul.Policka 60a/2 

71-837 Szczecin 

Tel. 691 473 150, 883 876 346 

e-mail: kontakt@wilkart.pl 

 

3. Osoby upoważnione do udzielania informacji na temat konkursu: 

Damian Wilk, tel. 691 473 150 

Małgorzata Wilk, tel. 883 876 346 

 

§3 

Założenia organizacyjne 

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych i uczniów klas 1-3 szkół 

podstawowych. 

2. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

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

publikowanymi, nie zgłaszanymi do innych konkursów. Nadesłanie pracy na konkurs jest 

jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach. 

4. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną. 

5. Prace powinny być wykonane na papierze w formacie A4. 

6. Tematyka pracy powinna obejmować jeden z 10 tematów z oferty spektakli Agencji 

Artystycznej WILK ART na rok szkolny 2016/2017, pt.: „Dźwiękowo zawodowo”. 

Ww. oferta wraz z wykazem tematów przedstawień znajduje się na stronie internetowej 

www.wilkart.pl w zakładce: Konkurs plastyczny. 

7. Każda praca powinna na odwrocie zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, 

wiek, numer kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego, nazwę przedszkola/szkoły, do której 

uczęszcza dziecko. 

8. Każda placówka może przesłać na konkurs maksymalnie 10 prac. Tematy prac 

pochodzących z danej placówki nie mogą się powtarzać. 
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9. Każda zgłoszona przez placówkę praca stanowić będzie jeden kupon biorący udział                           

w losowaniu nagród (jedna placówka może mieć maksymalnie 10 losów). 

10. Prac nie należy zginać, zwijać. 

11. Prace należy przesłać do dnia 15.07.2016r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres 

Organizatora. 

12. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie 

prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji                          

i w dowolnym nakładzie, używania w internecie, a także prezentowania prac na wystawach. 

13. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 

Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29. 

sierpnia 1997 r., Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm). 

14. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest 

równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonych 

egzemplarzy prac. 

15. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę. 

16. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie www.wilkart.pl w zakładce: Konkurs 

plastyczny. 

17. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu. 

 

§4 

Ogłoszenie wyników 

  

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 04.09.2016r. o godz. 14:00 podczas Targów 

Dziecko Mama  Tata w hali Azoty Arena w Szczecinie. 

2. O nagrodach indywidualnych laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie. 

 

 

§5 

Nagrody 

 

1. Organizator przyzna 10 nagród indywidualnych. 

2. W drodze losowania wyłoniona zostanie placówka, która otrzyma darmowy cykl                        

10 spektakli Agencji Artystycznej WILK ART  w roku szkolnym 2016/2017. 

3. W drodze losowania wyłonione zostaną 3 placówki, które otrzymają po jednym darmowym 

spektaklu Agencji Artystycznej WILK ART. w roku szkolnym 2016/2017. 

4. Warunkiem otrzymania nagrody przez placówkę jest obecność jej przedstawiciela podczas 

losowania, tj. w dniu 04.09.2016r. o godz. 14:00 na Targach Dziecko Mama Tata w hali 

Azoty Arena w Szczecinie. 
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