
Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach zaprasza do udziału 

w I Konkursie plastyczno-technicznym 

„EKO-Marzanna” 

CELE KONKURSU: 

 Rozwijanie zdolności manualnych i zainteresowań plastycznych 

 Kształtowanie wrażliwości artystycznej 

 Inspirowanie do zdobycia wiedzy nt. pochodzenia Marzanny oraz tradycjach i zwyczajach 

związanych z pierwszym dniem wiosny 

 Inspirowanie środowiska szkolno-przedszkolnego do działań na rzecz ochrony środowiska 

oraz rozwijanie zainteresowania ekologią i recyklingiem 

 Rozwijanie kompetencji miękkich w szczególności zdolności interpersonalnych podczas pracy 

w grupie. 

TECHNIKA I FORMA:  

Praca przestrzenna, skonstruowana z przedmiotów wtórnego użytku, które mogą zostać bezpiecznie 

zutylizowane po zakończonym konkursie. 

UCZESTNICY KONKURSU: 

1. W konkursie mogą brać udział wychowankowie przedszkoli i szkół podstawowych miasta 

Rybnika. 

2. Prace konkursowe  uczestnicy realizują zbiorowo w grupach przedszkolnych lub klasach 

szkolnych. Jedna klasa/grupa może złożyć jedną pracę. 

3. Praca musi być zgodna z tematem konkursu. 

4. Wychowawca grupy/klasy (lub inny wyznaczony do tego nauczyciel) przynosi pracę osobiście  

w wyznaczonym terminie z wypełnioną kartą zgłoszenia (załącznik nr 1) oraz wypełnionymi i 

podpisanymi zgodami opiekunów na udział dziecka w konkursie (załącznik nr 2). 

5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz 

Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach. 

6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu oraz 

wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatora dla 

celów organizacyjnych i promocyjnych konkursu. 

MIEJSCE I TERMIN ODDAWANIA PRAC:  

Pracę należy przynosić w terminie od 14 marca 2022 r. do 18 marca 2022 r.  

Prace należy dostarczyć do 

DOMU KULTURY W RYBNIKU-BOGUSZOWICACH 

PLAC POKOJU 1 

44-253 RYBNIK 

OCENA PRAC: 

1. Prace konkursowe będą oceniane przez 3-osobowe jury. 

2. Jury ocenia prace biorąc pod uwagę następujące kryteria: 

a) zgodność z tematem konkursu, 



b) estetyka pracy, 

c) użyte materiały. 

3. Warunkiem przyjęcia pracy na konkurs jest poprawnie wypełniona karta zgłoszenia 

(załącznik nr 1) oraz podpisane przez opiekunów zgody na udział w konkursie (załącznik 

nr 2). 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I NAGRODA: 

1. Zwycięzca zostanie ogłoszony 21.03.2022r na stronie www.dkboguszowice.pl oraz 

fanpage’a instytucji na Facebooku https://www.facebook.com/dkboguszowice. 

2. Z wychowawcą lub opiekunem zwycięzkiej grupy/klasy organizator skontaktuje się 

telefonicznie w celu poinformowania go o wygranej oraz ustalenia terminu odebrania 

nagrody. 

3. Główną nagrodą, którą otrzyma grupa/klasa za zajęcie pierwszgo miejsca jest dyplom 

uczestnictwa oraz dowolnie wybrany warsztat, możliwy do realizacji w okresie marzec-

maj 2022 r. w Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach. 

4. Do wyboru oferujemy warsztat z kategorii teatr, taniec lub rękodzieło, z uwzględnieniem 

dostępności instruktora oraz wieku i możliwości fizycznych zwycięzkiej grupy/klasy. 

5. Dla klas/grup, które zajmą II oraz III miejsce przewidziany jest pamiątkowy dyplom. 

6. Wszystkie prace zakwalifikowane do konkursu będzie można oglądać w „Galerii pod 

oknem” do 31.03.2022 r. 

  

http://www.dkboguszowice.pl/


Załącznik nr1 

 

 

Karta Zgłoszenia 

 

 

Imię i nazwisko opiekuna:  .................................................................................................. 

Telefon kontaktowy:    ................................................................................................... 

E-mail kontaktowy:    .................................................................................................. 

Nazwa szkoły/przedszkola:   .................................................................................................. 

Adres placówki:    .................................................................................................. 

Nazwa grupy/ klasy:  ........................................... Liczba uczniów/dzieci: .................................... 

Wiek uczniów/dzieci:  ............................................   

 

............................................... 
(podpis opiekuna grupy/ nauczyciela) 

 

  



Zalącznik nr 2 

 

Zgoda 

Wyrażam zgodę na udział w konkursie „EKO-Marzanna” organizowanym przez Dom Kultury w 

Rybniku – Boguszowicach, upublicznienie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka ............................................................................................... oraz publikację pracy i wyników 

konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 

101, poz. 926 z póź.zm.) 

 

..........................................        ............................................................ 

miejscowość, data          podpis rodzica/ opiekuna prawnego 


