
SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY W ALWERNI 

 
OGŁASZA GMINNY KONKURS PLASTYCZNY 

„Jest taki dzień...” 
 

REGULAMIN KONKURSU 
 
 

 
1. Organizator: Samorządowy Ośrodek Kultury w Alwerni 
 
2. Misja i cele konkursu: 
 
- pobudzenie aktywności artystycznej dzieci i młodzieży, inspirowanie do twórczych poszukiwań   
  nowych form plastycznych, 

- Umacnianie więzi środowiskowych; 

- Stworzenie okazji do zaprezentowania przez dzieci i młodzież ciekawych pomysłów i technik  
  wykonania; 

- Rozbudzanie inwencji twórczej dzieci i młodzieży; 

- Rozwijanie kreatywności; 

 
3. Zadanie konkursowe 
 
Uczestnicy konkursu mają za zadanie interpretację plastyczną wiersza i piosenki "Dzień jeden w 
roku".  
Technika wykonania płaska: malarstwo, rysunek, kolaż. Wymagany format pracy: A3. 
Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane na wystawie w galerii „A” im. Jana Chrząszcza. 
 
4. Terminy: 
 
Ogłoszenie konkursu plastycznego 29.10.2019r. 
Ostateczny termin zgłaszania prac mija w dniu  03.12.2019r. o godzinie 15:00 
 
5. Prace konkursowe oceni Jury powołane przez Organizatora. 
 
6. Wyniki konkursu zostaną przekazane w terminie do 12.12.2019r.: 

- telefonicznie lub mailowo do placówki edukacyjnej (przedszkola, szkoły, świetlicy), która   
  zobowiązana jest poinformować wyróżnionych uczestników konkursu. 
- w przypadku kategorii wiekowej VI, bezpośrednio wyróżnionym uczestnikom (telefonicznie   
  lub mailowo). 

 
7. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu 15.12.2019r. podczas KIERMASZU 
ŚWIĄTECZNEGO w Remizie OSP w Alwerni. 
 
8. Zasady uczestnictwa: 
 
Uczestnikami Konkursu mogą być: dzieci i młodzież zamieszkała na terenie gminy Alwernia, 
z placówek przedszkolnych i szkolnych oraz kół plastycznych i świetlic, indywidualnie młodzież ze 
szkół ponadpodstawowych. Kwalifikowane do konkursu będą tylko prace wykonane samodzielnie. 
Nie będą kwalifikowane prace grupowe. Każdy z uczestników może dostarczyć jedną pracę 
konkursową. Ilość prac z placówek edukacyjnych jest nieograniczona.  
 
 
 
 
 



9. Grupy wiekowe: 
 

I. przedszkolaki – grupa wiekowa młodsza 
II. przedszkolaki – grupa wiekowa starsza 

III. uczniowie klas I-III szkół podstawowych 
IV. uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych 
V. uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych 

VI. uczniowie szkół ponadpodstawowych 
 
10.  
Każda z prac konkursowych powinna mieć naklejoną na odwrocie wypełnioną KARTĘ OPISOWĄ 
stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu. Do pracy należy dołączyć również podpisaną przez 
opiekuna prawnego ZGODĘ NA UDZIAŁ W KONKURSIE stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu. 
 
11. Prawa autorskie 
 
a) Poprzez dostarczenie prac, uczestnicy Konkursu (w przypadku osób niepełnoletnich – ich rodzice 
lub prawni opiekunowie) przenoszą na Organizatorów wszelkie autorskie prawa majątkowe do tych 
prac, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  
o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 
b) Organizatorzy Konkursu uzyskują prawo do wielokrotnej ekspozycji prac konkursowych,  
oraz nieodpłatnego wykorzystania ich do druku i rozpowszechniania. 
 
12. Dane kontaktowe: 
Samorządowy Ośrodek Kultury w Alwerni 
Rynek 3 
32-566 Alwernia 
 
tel.: 12 283 19 87 
e-mail: sokalwernia@home.pl 
www.sok.alwernia.pl 
 
Serdecznie zapraszamy do udziału. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. 
 

13. ODDANIE PRAC NA KONKURS JEST RÓWNOZNACZNE Z UZNANIEM WARUNKÓW 
NINIEJSZEGO REGULAMINU. 
 
"Dzień jeden w roku" Autor słów: Krzysztof  Dzikowski; Autor muzyki: Seweryn Krajewski 

 
 
Jest taki dzień... 
Bardzo ciepły, choć grudniowy. 
Dzień, zwykły dzień, 
W którym gasną wszelkie spory. 
 
Jest taki dzień, 
W którym radość wita wszystkich, 
Dzień, który już 
Każdy z nas zna od kołyski. 
 
Niebo - Ziemi, Niebu - Ziemia; 
Wszyscy wszystkim ślą życzenia: 
Drzewa - ptakom, ptaki - drzewom, 
Tchnienie wiatru - płatkom śniegu. 
 

Jest taki dzień - 
Tylko jeden raz do roku. 
Dzień, zwykły dzień, 
Który liczy się od zmroku. 
 
Jest taki dzień, 
Gdy jesteśmy wszyscy razem. 
Dzień, piękny dzień - 
Dziś nam rok go składa w darze. 
 
Niebo - Ziemi, Niebu - Ziemia; 
Wszyscy wszystkim ślą życzenia, 
A gdy wszyscy usną wreszcie, 
Noc igliwia zapach niesie. 

 

http://www.sok.alwernia.pl/

