
Chełmski Dom Kultury zaprasza do udziału w konkursie plastycznym 

pn. „Niepodległa” 

 

Regulamin konkursu  plastycznego 

 

I. Organizator 

Organizatorem konkursu plastycznego „Niepodległa” jest Chełmski Dom Kultury. Celem 

wydarzenia jest rozbudzanie twórczej inwencji i kreatywności, rozwijanie zdolności 

plastycznych i wspieranie talentów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.  

II. Uczestnicy konkursu 

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci szkół podstawowych, młodzieży i osób dorosłych                     

i będzie oceniany w następujących kategoriach wiekowych: 

• dzieci w wieku 7 – 10 lat, 

• dzieci w wieku 11 – 14 lat, 

• młodzież w wieku 15- 18 lat, 

• dorośli. 

III. Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnik może dostarczyć jedną pracę plastyczną zgodną z tematem konkursu, wykonaną 

dowolną techniką płaską wyłącznie w formacie A-3 (każdy rodzaj farby, kredki, ołówek, 

wyklejanka itp.). 

2. Prace na odwrocie powinny zawierać: imię, nazwisko, wiek, kontaktowy numer telefonu. 

Jeśli uczestnik konkursu wykonał pracę w placówce oświatowej lub kulturalnej proszę dopisać 

imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna i nazwę placówki/ośrodka. Do pracy konkursowej należy 

dołączyć podpisany formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Organizatora. 

4. Prace będzie oceniać komisja konkursowa, według kryteriów: oryginalność pomysłu, walory 

artystyczne, estetyka pracy. Komisja wybierze i nagrodzi  po 3 prace z każdej kategorii 

wiekowej. 

5. Prace należy przesyłać na adres: 

 Chełmski Dom Kultury 

 Pl. Tysiąclecia 1, 22-100 Chełm 



lub dostarczy osobiście na recepcję Chełmskiego Domu Kultury. 

Prace oprawione, zrolowane lub uszkodzone w transporcie nie będą brane pod uwagę.  

 

6. Termin dostarczania prac konkursowych upływa 4 listopada 2022 r. 

Prace dostarczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę. 

7. Wybór laureatów konkursu zostanie podany do publicznej wiadomości w dniu 09.11.2022 

na stronie www.chdk.chelm.pl oraz Facebooku ChDK. 

8. Laureaci konkursu o wygranej i sposobie odebrania nagród poinformowani zostaną 

telefonicznie lub mailowo. Organizator planuje wręczenie nagród podczas koncertu 

„Niepodległa” 11 listopada 2022 r.  w Chełmskim Domu Kultury.  

9.Organizator nie zwraca prac. Prace finałowe będą eksponowane w przestrzeni Chełmskiego 

Domu Kultury.  

10. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

 

IV. Postanowienia końcowe 

1. Informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Działu Animacji i Kina ChDK 

tel.:  82 563 00 81, 82 563 02 65, e-mail: sekretariat@chdk.chelm.pl.  Regulamin i formularz 

zgłoszeniowy dostępne są na stronie: www.chdk.chelm.pl. 

2. Uczestnik konkursu, zgłaszając swoją pracę do konkursu, oświadcza tym samym, 

że akceptuje powyższy regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn.10.05.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz.1000). 

3. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników konkursu jest 

Chełmski Dom Kultury. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu komunikacji z Uczestnikami oraz w celu 

przekazania nagrody zwycięzcom konkursu i ogłoszenia wyników. Dane osobowe mogą być 

również przetwarzane na podstawie i w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów 

prawa. 

5. Przekazanie przez uczestników danych osobowych organizatorowi ma charakter 

dobrowolny. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość ich 

poprawiania. 

 

 


