
 

„PAN IGNACY ZNANY I NIEZNANY” 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

 
1. Organizatorem Konkursu jest Rzeszowski Dom Kultury z siedzibą w Rzeszowie przy 

ul. Staromiejskiej 43a. 
2. Konkurs jest skierowany do rzeszowskich przedszkoli, szkół podstawowych i instytucji kultury. 

 
 

II. CELE KONKURSU: 
 

1. Poszerzanie wiedzy o Ignacym Łukasiewiczu, wybitnym polskim naukowcu i przedsiębiorcy. 
2. Stymulowanie aktywności poznawczej i rozwój zainteresowań. 
3. Kształtowanie uzdolnień plastycznych wśród dzieci. 
4. Poznawanie i rozwijanie różnych technik plastycznych. 
5. Pobudzenie aktywności twórczej młodych mieszkańców Rzeszowa. 

 
 

III. KATEGORIE KONKURSOWE: 
 
Konkurs podzielony jest na cztery kategorie wiekowe: 

• PRZEDSZKOLA (5-6 lat) 

• KLASA I-III SP (7-10 lat) 

• KLASA IV-VI SP (11-13 lat) 

• KLASA VII-VIII SP (14-15 lat) 
 
 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
 
1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku od 5 do 15 lat kształcąca się w Rzeszowie. 
2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę wykonaną samodzielnie. 
3. Format pracy konkursowej – A3 (297x420 mm). 
4. Prace konkursowe powinny być wykonane na papierze w dowolnej technice (malarstwo, rysunek, 

grafika, kolaż). 
5. Prace wyklejone makaronem, kaszą, plasteliną, suszonymi liśćmi itp. oraz oprawione w passe 

partout nie będą brane pod uwagę. 
6. W konkursie nie mogą brać udziału prace wykonane w grupach. Tylko zgłoszenia indywidualne. 
7. Maksymalna liczba prac wysyłana z jednej placówki kierującej nie może przekraczać 5, w każdej 

kategorii wiekowej. 
8. Każda praca powinna posiadać przyklejoną na odwrocie metryczkę (załącznik nr 1), wypełnioną 

czytelnie, DRUKOWANYMI LITERAMI, bez używania skrótów. 
9. Prace bez wypełnionej metryczki nie będą brały udziału w konkursie. 
10. Rodzic / Prawny Opiekun w imieniu niepełnoletniego uczestnika konkursu oraz opiekun z ramienia 

placówki kierującej mają obowiązek dołączyć do pracy konkursowej wypełnioną i podpisaną kartę 
zgłoszenia wraz z  oświadczeniami (załącznik nr 2). Brak podpisanego dokumentu skutkować będzie 
niezakwalifikowaniem pracy do konkursu. 

11. Prace należy składać osobiście w siedzibie Rzeszowskiego Domu Kultury filia Słocina, 
ul. Paderewskiego 154, 35-328 Rzeszów, do dnia 14 maja 2022 r. (piątek) w godz. 12:00-18:00 lub 
listownie na adres w/w filii. W przypadku prac wysłanych pocztą tradycyjną, decyduje data wpływu 
prac do placówki. Prace, które wpłyną po 14.05.2022 r. nie będą brały udziału w konkursie. 

12. Prace nadesłane drogą elektroniczną nie będą brane pod uwagę. 
 



 

V. OCENA PRAC: 
 

1. Jury Konkursu powołane przez Organizatora dokona oceny prac i przyzna nagrody. 
2. Kryteria oceny prac: 

• samodzielność 

• kreatywność 

• walory artystyczne 

• zgodność z tematem 
 
 

VI. NAGRODY: 
 

1. Spośród wszystkich prac Jury przyzna nagrodę GRAND PRIX. 
2. Organizator przewiduje również I, II i III nagrodę oraz wyróżnienia w każdej z czterech kategorii 

wiekowych. 

 
 

VII. TERMINARZ KONKURSU: 
 

1. Do 14 maja 2022 r. – termin nadsyłania prac. 
2. 1 czerwca 2022 r. – ogłoszenie wyników Konkursu na stronie www.rdk.rzeszow.pl. 
3. 3 czerwca 2022 r. – uroczyste wręczenie nagród oraz wernisaż prac w Rzeszowskim Domu Kultury 

filia Słocina przy ul. Paderewskiego 154 o godz. 17:00. 
 

 

VIII. INNE POSTANOWIENIA: 
 
1. Wszystkie prace zgłoszone do Konkursu pozostają własnością Organizatora, który zastrzega sobie 

prawo do bezpłatnej ekspozycji i reprodukcji prac w celach promocyjnych. 
2. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane. 
3. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. 

5. Wszystkie sprawy nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

 

 

 

 

 
Organizator Konkursu 

Rzeszowski Dom Kultury, ul. Staromiejska 43 a, 35-231 Rzeszów 
Kontakt w sprawie Konkursu: 

tel.: 515 409 221 (od poniedziałku do piątku w godz. 12:00-17:00) 
www.rdk.rzeszow.pl 


