
REGULAMIN  MOSIŃSKIEGO  KONKURSU  PLASTYCZNEGO  
  

„MOSINA OCZAMI DZIECI” 
  
  

Konkurs dedykowany dzieciom grup przedszkolnych  
oraz uczniom klas 0 i I szkół podstawowych 

 
 
  
I. Organizator 
  
Urząd Miejski w Mosinie 
Referat Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu 
ul. Dworcowa 3, 
62 – 050 Mosina 
  
II. Cele konkursu 
   

1. Zachęcenie do samodzielnego poszukiwania – rozwijanie umiejętności 
plastycznych dzieci – uczniów mosińskich przedszkoli oraz szkół 
podstawowych. 

2. Kształtowanie patriotyzmu lokalnego. 
3. Ukazanie rozwoju Mosiny – ukazanie najpiękniejszych zakątków naszej 

gminy. 
4. Zachęcenie uczestników do aktywności artystycznej. 

  
III. Warunki uczestnictwa 
   

• Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie jednej pracy plastycznej na 
temat „Mosina oczami dzieci”. 

• Udział w konkursie ma charakter indywidualny i jest skierowany dla uczniów 
klas 0-I oraz dzieci z grup przedszkolnych.  

• Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. 
• Jury będzie oceniać prace w kategoriach wiekowych 3-4, 5, 6-7 lat. 
• Jeden autor może nadesłać jedną pracę plastyczną.  
• W przypadku zgłaszania prac przez Szkoły i Przedszkola jedna placówka 

może zgłosić maksymalnie 30 prac. 
• Format prac plastycznych – A4, blok techniczny. 
• Technika wykonania pracy jest dowolna. 
• Nagrody będą przyznawane indywidualnie. 
• Do prac należy dołączyć kartę uczestnictwa (załącznik nr 1), którą powinien 

podpisać rodzic lub osoba uprawniona do reprezentowania dziecka. 
Załącznik ma być dołączony do pracy konkursowej. 

• Praca powinna być podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem wraz  
z podaniem wieku uczestnika konkursu. 
  



IV. Kontakt 
  
Osoba do kontaktu – w przypadku pytań odnośnie konkursu: Katarzyna Leszczyńska 
 e-mail: k.leszczynska@mosina.pl, tel. 61 8109 569 
  
  
V. Termin i miejsce nadsyłania prac 
  
Pracę należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 7 maja 2018 roku, na poniższy 
adres (z dopiskiem KONKURS PLASTYCZNY „Mosina oczami dzieci”). 
  
Urząd Miejski w Mosinie 

Referat Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu 
ul. Dworcowa 3, pok. 14 
62–050 Mosina 
  
  
VI. Rozstrzygnięcie konkursu 
  
I etap: 
Jury wybierze 30 najciekawszych prac w kategoriach wiekowych, które ilustrują 
najlepiej temat przewodni. 
  
II etap: 
Zdjęcia 30 prac zostaną opublikowane na Facebooku Gminy Mosina 
(https://www.facebook.com/gminamosina/)  i tam będą zbierać „polubienia”, 
prace z największą liczbą „polubień” otrzymają I,II,III miejsca oraz wyróżnienia 
jury. Organizator zastrzega sobie również prawo do przyznania nagród specjalnych. 
 
  
VII. Ogłoszenie wyników konkursu 
  
O wynikach konkursu oraz miejscu i terminie wręczenia nagród laureaci zostaną 
poinformowani drogą e-mailową lub telefoniczną. 
  
VIII. Uwagi dodatkowe 
 

• Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania 
wszystkich nadesłanych do konkursu prac w publikacjach związanych  
z konkursem oraz w innych celach promocyjnych. 

• Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę. 
  
  

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! 
  

 Referat Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu 
Urzędu Miejskiego w Mosinie 

Katarzyna Leszczyńska, 
Agata Lubowicka 

mailto:k.leszczynska@mosina.pl,

