
REGULAMIN 

1. Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy. 

2. Temat konkursu: "Suknia dla księżniczki Elżbiety- córki Króla Kazimierza Wielkiego" 

3. Cele konkursu; 

- rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci przez ekspresję plastyczną, 

- promowanie talentów dzieci, 

- poszerzanie wiedzy dzieci na temat strojów damskich, noszonych na dworze Króla Kazimierza 

Wielkiego, 

- poszerzanie wiedzy dzieci na temat życia Króla Kazimierza Wielkiego fundatora zamku w Stopnicy, 

- wskazanie sposobu aktywnego zagospodarowania wolnego czasu, 

- stworzenie wystawy sukien dworskich, która zostanie wyeksponowana w zamku w Stopnicy. 

4. Konkurs jest skierowany do dzieci w wieku 5- 9 lat, z terenu Gminy Stopnica.                                                                

Będzie rozstrzygany w dwóch kategoriach: 

I kategoria - dzieci w wieku 5, 6 lat,  

II kategoria dzieci w wieku 7-9 lat. 

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej, zgodnie z tematem 

konkursu, w formacie A3, techniką dowolną, przy użyciu różnych materiałów, a następnie przysłanie 

jej do MCK w Stopnicy na adres e-mail: gck@stopnica.pl. z dopiskiem w tytule: KONKURS 

PLASTYCZNY pn. "Suknia dla księżniczki", do dnia 30.04.2020 r. do godz. 15.00 . 

6. Praca musi być nadesłana w formacie umożliwiającym jej wydrukowanie przez Organizatora 

konkursu. 

7. Jeden autor może wysłać jedną pracę. 

8. Praca może być autorstwa dziecka i jego rodzica/prawnego opiekuna, ale ten drugi ma pozostać 

tylko pomocnikiem w wykonywaniu pracy.  

9. Wysłana praca musi być opatrzona METRYCZKĄ zawierającą dane: imię i nazwisko autora, wiek, 

miejsce zamieszkania, telefon do rodzica/prawnego opiekuna. Musi też mieć dołączoną zgodę na 

udział dziecka w konkursie, która stanowi jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych  osobowych 

autora pracy, i jego wizerunku, w celu promocji wydarzenia na stronie MCK w Stopnicy i w lokalnej 

prasie. (zamieszczona na końcu regulaminu) 

10. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 1.06.2020 roku, w MCK w Stopnicy o godz. 16.00 . 

Uczestnicy konkursu zostaną o tym fakcie poinformowani telefonicznie. 

 

 

 

 



KRYTERIA OCENY PRAC: 

- pomysłowość, 

- estetyka wykonania, 

- związek z tematem konkursu i celami, 

- związek z cechami strojów średniowiecznych - dworskich. 

12. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 

13. Nagrody w konkursie zapewnia Organizator.  

14. Każda nadesłana praca zostanie nagrodzona. Spośród wszystkich nadesłanych prac zostanie 

wybrana jedna, której autor otrzyma tytuł: "Królewski Projektant Mody Roku 2020 w Stopnicy" oraz 

puchar pamiątkowy. 

 

 


