
REGULAMIN 

Konkursu Plastycznego 

 dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie wraz z filią w Bełczu; 

uczestników Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Wojtera  

w Trzebiechowie; uczestników Gminnego Ośrodka Kultury w Bojadłach 

pod patronatem Starosty Powiatu Zielonogórskiego 

 

Patronat i organizator 

  

 

 

 

Ogranizator Konkursu 

Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie  

 

Cele Konkursu 

1. Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej  

2. Promowanie osiągnięć uczestników uzdolnionych plastycznie.  

3. Wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik 

plastycznych. 

 

Temat konkursu 

 „Powiat Zielonogórski - moja mała ojczyzna” 

 

Zasady Uczestnictwa  

1. W konkursie biorą udział: mieszkańcy Domu, uczestnicy TOKu w Trzebiechowie, 

uczestnicy GOKu w Bojadłach.  

2. Każdy z autorów może nadesłać po dwie prace plastyczne.  

3. Każda praca powinna zawierać na odwrocie dane personalne autora, imię i nazwisko, 

tytuł pracy .  

4. PRACE NALEŻY DOSTARCZYĆ OSOBIŚCIE BĄDŹ NADSYŁAĆ NA ADRES: 

Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie, ul. Sulechowska 1, 66-132 Trzebiechów 

w terminie do dnia 5 kwietnia (piątek) 2019 r. 

 



 

 Kryteria Oceny 

- Estetyka wykonanych prac. 

- Oryginalność, pomysłowość.  

- Zgodność pracy z tematem.  

- Samodzielność w wykonaniu pracy.  

- Walory artystyczne jak: kompozycja, gama kolorystyczna, technika 

wykonania. 

Kategorie Techniczne 

Malarstwo na papierze, malarstwo na szkle, rysunek, fotografia, grafika i techniki mieszane  

(np. kolaż) i inne płaskie techniki. 

 

Ocena prac 

Komisja konkursowa dokonuje oceny prac w terminie do 7 dni od daty 05.04.2019r 

 

Nagrody 

1. Patronat nad konkursem sprawuje Starosta Powiatu Zielonogórskiego, który 

przewiduje dla autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac nagrody rzeczowe oraz 

dyplomy.  

2. Wszyscy laureaci zostaną zaproszeni na uroczyste otwarcie wystawy w dniu 26.04 

(piątek) 2019 r. o godz. 16:00 (Oranżeria Domu Pomocy Społecznej  

w Trzebiechowie).  

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej 

http://trzebiechow.naszdps.pl/ oraz na Facebooku Naszego Domu  

https://pl-pl.facebook.com/dps.trzebiechow/ 

 

Postanowienia końcowe  

1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji oraz eksponowania  prac biorących 

udział w Konkursie w ramach wystaw pokonkursowych i innych przedsięwzięć o 

charakterze promocyjnym i artystycznym. 

2. Organizator nie zwraca prac nagrodzonych i wyróżnionych, pozostałe prace mogą być 

odebrane w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyników. 


