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KKOONNKKUURRSS  PPLLAASSTTYYCCZZNNYY      
„„NNAAJJPPIIĘĘKKNNIIEEJJSSZZAA  KKAARRTTKKAA  WWIIEELLKKAANNOOCCNNAA””  

  
Organizator: 
Trzebińskie Centrum Kultury w Trzebini  
ul. Kościuszki 74, 32-540 Trzebinia, 
e-mail: dzial.programowania@tck.trzebinia.pl 
tel. (32) 6121-497, 6121-602, wew. 19 
 Cele konkursu: 
 rozwijanie zainteresowań plastycznych inspirowanych zwyczajami 

i tradycjami Świąt Wielkanocnych, 
 stworzenie uczestnikom możliwości prezentacji własnych dokonań 

twórczych,  
 rozwijanie wrażliwości estetycznej. 

Uczestnicy: 
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży - Mieszkańców Miasta i 
Gminy Trzebinia i obejmuje następujące grupy wiekowe: 

 klasy I-III szkoły podstawowe, 
 klasy IV-VI szkoły podstawowe,  
 klasy VII i VIII szkoły podstawowe  

Warunki uczestnictwa: 
1. Uczestnik konkursu wykonuje jedną pracę w formacie A6, która może 

łączyć różne techniki i materiały. Do dekoracji należy wykorzystać 
zewnętrzną część kartki oraz wyłącznie własnoręcznie wykonane 
elementy. W konkursie biorą udział tylko prace wykonane 
indywidualnie. 

2. Prace uczestników należy dostarczyć wraz z prawidłowo 
wypełnionym oświadczeniem. Oświadczenie stanowi załącznik do 
niniejszego Regulaminu jest dostępny na stronie internetowej TCK - 
www.tck.trzebinia.pl.  

3. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego 
Regulaminu. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane 
wyłącznie w celu wyłonienia laureatów i przyznania nagrody.  

4. Rodzic lub opiekun prawny uczestnika konkursu wyraża zgodę na 
umieszczenie  zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek 
laureata zarejestrowany podczas imprezy: ”Wielkanocne Spotkanie 

z Tradycją” zorganizowanej przez TCK w Wiejskim Domu Kultury 
w Karniowicach w dniu 3.04.2020 r. o godz.10.00 poprzez: 
zwielokrotnienie, utrwalanie, kopiowanie, wyświetlanie, publiczne 
udostępnianie, udostępnianie w środkach masowego przekazu, druki, 
ulotki reklamowe, foldery, wykorzystanie na stronie www.tck.trzebinia.pl, 
Facebook i innych witrynach powiązanych z TCK w Trzebini. 
5. TCK zastrzega sobie prawo wykorzystania prac z zaznaczeniem 
nazwiska autora, kartki nadesłane na konkurs przechodzą na własność 
Organizatora. 
6. Prace należy dostarczyć do siedziby TCK w Trzebini, ul. Kościuszki 

74, 32-540 Trzebinia, od poniedziałku do piątku,  w godz. 7.30-15.30, 
do 26 marca 2020 lub nadsyłać pocztą z dopiskiem „Najpiękniejsza 
kartka Wielkanocna” na adres TCK (liczy się data dostarczenia pracy 
Organizatorowi). 

 Zasady przyznawania nagród: 
7. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Jury powołane przez 

Organizatora. Jury oceni prace według następujących kryteriów: 
* zgodność z tematem 
* kreatywność i wyobraźnia  
* estetyka  

8. Organizator przewiduje dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla laureatów 
konkursu.  

9. Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna. 
10. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia 

zmian w Regulaminie wynikających z powodów organizacyjnych od 
nich niezależnych 

11. Nagrody zostaną wręczone  podczas imprezy „Wielkanocne Spotkanie 
z Tradycją” 3 kwietnia 2020, o godz.10.00 w Wiejskim Domu Kultury 
w Karniowicach. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni 
telefonicznie o przyznaniu nagrody.  

 
 
 
 

Dyrektor 
Trzebińskiego Centrum Kultury  

w Trzebini 
/-/ Adam Potocki  


