
Regulamin Konkursu plastycznego  
„OKŁADKA DO KSIĄŻKI… ALICJA W KRAINIE CZARÓW” 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu plastycznego pod nazwą „OKŁADKA DO KSIĄŻKI… ALICJA  
W KRAINIE CZARÓW” jest Dział Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych”  
w Poznaniu- Dom Kultury „Polan Sto”. 

2. Konkurs odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Udział  
w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. 

3. Konkurs trwa od 19.05.2021 r. do 09.06.2021 r.  do godz. 20:00 (ostateczny termin 
składania prac). Prace należy dostarczyć do Domu Kultury „Polan Sto”. 

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 
5. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 3- 15 lat. 
6. Prace konkursowe muszą być wykonane indywidualnie i muszą być własnością 

autorów. 
7. Zgłoszenie do Konkursu odbywa się poprzez dostarczenie pracy (podpisanej 

imieniem i nazwiskiem oraz wiekiem autora) do Domu Kultury „Polan Sto” oraz 
wypełnienie Załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu - Zgłoszenia do Konkursu 
plastycznego „Alicja w Krainie Czarów” dostępnego na https://bit.ly/2YLJKY9 

8. Prace konkursowe powinny mieć załączony następujący opis: imię i nazwisko oraz wiek 
autora.  

9. Konkurs polega na wykonaniu projektu okładki do książki „Alicja w Krainie Czarów” 
Lewis Caroll. Praca musi zawierać wszystkie elementy standardowej okładki- tytuł, 
autora, ilustrację. 

10. W Konkursie nie obowiązują ograniczenia dotyczące techniki i zastosowanych 
materiałów. Dozwolone jest stosowanie różnorakich technik plastycznych.  Nie muszą 
być one wykonywane w formacie 2D, mogą być także w 3D. Prace muszą być  
w formacie A4. 

 

II. Cele konkursu 

1. Pobudzanie i rozwijanie zdolności plastycznych i wrażliwości estetycznej u dzieci. 
2. Propagowanie kreatywnych sposobów spędzania czasu wolnego u dzieci. 

 

III. Kryteria oceny 

1. Do kryteriów oceny prac konkursowych należą: 

a. trafność ujęcia tematu; 
b. jakość (staranność) wykonania; 
c. oryginalność; 
d. stopień trudności. 

2. Konkurs rozstrzygany będzie w czterech kategoriach wiekowych: 
a. Kategoria Dzieci Przedszkolne; 
b. Kategoria Dzieci ze Szkół Podstawowych 6/7 - 9 lat; 
c. Kategoria Dzieci ze Szkół Podstawowych 10 - 12 lat; 

https://bit.ly/2YLJKY9


d. Kategoria Dzieci ze Szkół Podstawowych 13 - 15 lat. 
 

3. Prace konkursowe oceniane będą przez jury (przedstawiciele SM „Osiedle Młodych”  
w Poznaniu). 

4. Dnia 11.06.2021 r. odbędzie się wernisaż wystawy prac konkursowych, podczas 
którego wyłonieni zostaną zwycięzcy Konkursu. Wręczone zostaną 4 nagrody główne 
(1 w każdej kategorii wiekowej) oraz wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy otrzymają 
pamiątkowe dyplomy. 

5. Jury Konkursu zastrzega sobie prawo do swobody wyboru prac, które zostaną 
zaprezentowane na fanpage’u DK „Polan Sto”. 

 
Organizator:  
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu – Dział Kultury 
 
Miejsce: 
Dom Kultury „Polan Sto”,  
os. Polan 100, 61-253 Poznań,  
tel. 61 879 71 51 
polansto@osiedlemlodych.pl 

mailto:polansto@osiedlemlodych.pl

