
REGULAMIN 
GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 
Portret mojego miasta – 555 lat miasta Łęczna 

 
 

 

Konkurs adresowany do dzieci i młodzieży z terenu gminy Łęczna (przedszkola i szkoły 
podstawowe) 
  
organizatorzy: 
Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA 
Centrum Kultury w Łęcznej  
Filia nr 1 Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Łęcznej 
cele konkursu: 

 rozbudzanie i zgłębianie poczucia tożsamości lokalnej, 

 rozwijanie zainteresowań lokalną kulturą i historii w nawiązaniu do obchodów 555-lecia 
nadania prawa miejskiego Łęcznej, 

 pobudzenie wrażliwości na otaczające piękno, 

 ożywienie aktywności twórczej oraz zachęta do plastycznej wypowiedzi przy zastosowaniu 
wszystkich możliwych środków wyrazu - technika prac: dowolna, płaska 

 możliwości udziału w konfrontacji osiągnięć w dziedzinie plastyki i wymiana doświadczeń 
artystycznych uczestników konkursu z terenu gminy Łęczna,  

zasady uczestnictwa: 

 temat konkursu: Portret mojego miasta – 555 lat miasta Łęczna 

 liczba prac: 1 praca jednego autora formatu A3  

 ocenie Jury podlegają tylko prace spełniające wszystkie wymogi regulaminu, 

 istnieje możliwość nadsyłania prac indywidualnie lub poprzez placówki oświatowe  
i kulturalne, 

 prace plastyczne należy wykonać w dowolnej płaskiej technice plastycznej z wyjątkiem 
użycia zakupionych elementów dekoracyjnych, 

 prace zbiorowego autorstwa lub niezgodne z regulaminem nie zostaną zakwalifikowane 
do konkursu,  

 przyjmujemy wyłącznie prace wraz z wypełnionym formularzem – załącznik nr 1 do 
regulaminu – załącznik należy nakleić na odwrocie pracy! 

 
Nadsyłanie prac:  
 

 prace należy przesłać  lub dostarczyć osobiście do siedziby Łęczyńskiego Stowarzyszenia 
Twórców Kultury i Sztuki PLAMA - CK-Osiedlowy Dom Kultury w Łęcznej, ul. Górnicza 12, 
21-010 Łęczna do dn. 6 maja 2022 r., 

 
ocena prac: 

 Komisja konkursowa powołana przez organizatora  zdecyduje o: zakwalifikowaniu prac do 
konkursu i przyznaniu nagród, 

 Komisja dokona oceny prac w pięciu grupach wiekowych:  
dzieci przedszkolne (w tym zerówki), szkoły podstawowe kl. I-III, kl. IV-VI, kl. VII-VIII  

 decyzje Komisji konkursowej są ostateczne, 
 



terminarz: 

 nadsyłanie prac do dn. 6 maja 2022 r., 

 wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 27 maja 2022 r. o godz. 14.00 w siedzibie 
Łęczyńskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury i Sztuki PLAMA w CK-Osiedlowym Domu 
Kultury w Łęcznej, ul. Górnicza 12 podczas wydarzenia kulturalnego „Weekend z Plamą”.  

 
 
Postanowieni końcowe 
1. Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.  
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo opublikowania zdjęć oraz informacji z przebiegu 
konkursu w mediach (Internet, prasa, prezentacje multimedialne) oraz w publikacjach  
i w wydawnictwach powiatu łęczyńskiego (druk w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym 
nakładzie) oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechnienia.  
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób 
trzecich przez uczestników konkursu.  
4. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, przedłużenia, przerwania lub odwołania 
konkursu bez podania przyczyny.  
5. Ewentualne wątpliwości powstałe przy stosowaniu niniejszego regulaminu rozstrzyga 
Organizator konkursu.  
6. Przystąpienie do konkursu oznacza wyrażenie zgody bez zastrzeżeń na warunki niniejszego 
Regulaminu.  
7. Zgłoszone  prace przechodzą na własność organizatora.  
Informacje o konkursie i jego wynikach dostępne będą na stronie: www.ck.leczna.pl .                             
 
 

ORGANIZATORZY ŻYCZĄ UDANYCH PRAC 
 
 
 
 
 

http://www.ck.leczna.pl/

