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Regulamin Konkursu plastycznego pt. „Ryba, środowisko i ja” 

§ 1 

Organizatorem Konkursu plastycznego pt. „Ryba, środowisko i ja”, zwanego dalej 

konkursem jest Gminny Ośrodek Kultury Gminy Słupsk w Głobinie zwany dalej 

Organizatorem. 

§ 2 

Cele konkursu 

 Promocja walorów przyrodniczo-krajobrazowych, specyfiki ich wykorzystania i 

zagospodarowania na obszarze SGR ( gminy : wiejska Słupsk, Ustka, M. Ustka, 

Kobylnica, Kępice, Postomino, Smołdzino). 

 Uchwycenie różnorodności występowania na terenie SGR różnych gatunków ryb 

żyjących w akwenach słodkowodnych (sztucznych i naturalnych), a także chronionych 

gatunków roślin oraz efektów działalności ludzkiej związanej z tematem rybołówstwa. 

  

§ 3 

 

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach.  

 

Kategoria pierwsza adresowana jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i  

średnich z obszaru SGR ( gminy : wiejska Słupsk, Ustka, M. Ustka, Kobylnica, Kępice, 

Postomino, Smołdzino). Podzielona jest na trzy grupy wiekowe ( do 3 klasy SP, klasy IV-VI 
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SP, gimnazja i szkoły średnie). W każdej z grup wiekowych nagrodzone zostaną trzy pierwsze 

miejsca ( nagrody rzeczowe). Prace w tej kategorii (zgodne z celami konkursu) należy wykonać 

dowolną techniką malarską lub rysunkową. Minimalny format pracy A3. Z konkursu wyklucza 

się prace przestrzenne. Nagrodzone prace przechodzą na własność organizatora. Uczestnik 

może zgłosić jedna pracę. 

 

Kategoria druga adresowana jest do osób dorosłych zarówno amatorów jak i profesjonalistów. 

Praca (zgodna z jednym z celów konkursu, nawiązująca do obszaru SGR)  powinna być 

wykonana na podobraziu. Minimalny wymiar prac 30 x 40 cm. Technika wykonania dowolna. 

Nagrodzonych zostanie 5 pierwszych miejsc. Zwycięskie prace przechodzą na własność 

organizatora. Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace. W tej kategorii można wziąć udział 

niezależnie od miejsca zamieszkania.  

Nagrody: 

Miejsce I – nagroda finansowa 750 zł  

Miejsce II - nagroda finansowa  700 zł  

Miejsce III –  nagroda finansowa  600 zł  

Miejsce IV –  nagroda finansowa  500 zł  

Miejsce V –  nagroda finansowa 450 zł  

§ 4 

Wykonane prace należy składać w Gminnym Ośrodku Kultury Gminy Słupsk w Głobinie , 

Głobino 47, 76-200 Słupsk do dnia 10 grudnia 2014 roku do godz. 15.00 (czynny od 

poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00).  Do pracy należy dołączyć metryczkę 
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zawierającą: Imię i nazwisko autora, kategorię, wiek, miejsce zamieszkania, telefon do 

kontaktu. 

§ 5 

Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 15 grudnia 2014 roku. O wynikach laureaci zostaną 

powiadomieni telefonicznie. Nagrodzone prace prezentowane będą na wystawie w Gminnym 

Ośrodku Kultury Gminy Słupsk. Odbiór prac nienagrodzonych – osobiście od dnia 18.12.2014 

roku. 

§ 6 

W kwestiach nie objętych regulaminem ostateczna decyzja należy do Organizatora. 

 

 


