
 

  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

     

Eliminacje powiatowe i rejonowe 
    Gubiński Dom Kultury i Centrum Artystyczno - Kulturalne Zamek                                      

 ‘



 

  
 

  

 

Regulamin 
 
 

Uczestnicy Konkursu 

 

 
 Uczniowie szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych 
 Podopieczni domów kultury, gminnych i miejskich ośrodków 

kultury. 
 Twórcy indywidualni 

 

Cele:  Doskonalenie umiejętności dzieci i młodzieży w dziedzinie 
twórczości plastycznej. 

 ▪ Integracja dzieci i młodzieży oraz wymiana doświadczeń 
między instruktorami. 

 ▪ Stworzenie możliwości prezentacji swoich prac oraz 
konfrontacji dokonań młodych twórców. 

 

Grupy wiekowe: KAT.I                             KAT.II                            KAT. III 
        Klasy I-III                    klasy IV-VI                   klasy VII – VIII 
Szkoły Podstawowe   Szkoły Podstawowe    Szkoły Podstawowe 

 
KAT.IV 

                                        Szkoły Ponadpodstawowe  
 

Wymagania 
Techniczne : 

 Autor może zgłosić do Konkursu jedną pracę 
 Format pracy A 3 
 Technika wykonania pracy – płaska: rysunek, malarstwo 

(akwarela, akryl, plakatówka, kredki), collage. 
 Praca musi być wykonana samodzielnie, bez pomocy osób 

trzecich z wykorzystaniem środków własnych.. 
 Prace muszą uwzględnić temat przewodni 
 TEMAT PRZEWODNI pracy to temat eliminacji 

wojewódzkich :  
Pokój dla Artysty : pokój to harmonia, spokój i porozumienie. To 
bezpieczny dach nad głową i pomieszczenie. A dla Ciebie? 
Czym jest pokój? 

 



 

  
 

 
 
 
 
ORGANIZACJA 
KONFRONTACJI 

 

ETAP REJONOWY  Organizatorami etapu rejonowego są: 
 Gubiński Dom Kultury – dla Gminy Gubin I Miasta Gubin 
 Centrum Artystyczno – Kulturalne Zamek – dla Gmin 

Bobrowice, Bytnica, Maszewo, Dąbie i Krosno Odrzańskie 
 Na etapie rejonowym i powiatowym konkursu będą oceniane 

te same prace. Do oceny w etapie powiatowym Rada 
Artystyczna zakwalifikuje osiem najlepszych prac z etapu 
rejonowego (łącznie ze wszystkich kategorii) 
 

ETAP I powiatowy  Organizatorami są instytucje z województwa lubuskiego, 
które zgłoszą swój akces do udziału w LKA - PLASTYKA 

 Organizatorzy Etapu I samodzielnie prowadzą nabór              
i określają jego charakter oraz termin, respektując regulamin 
LKA - PLASTYKA. Zaleca się utrzymanie techniki malarskiej 
FINAŁU WOJEWÓDZKIEGO. 

 Pula miejsc w finale wojewódzkim: 4. Rada Artystyczna 
Etapu I nominuje do Finału Wojewódzkiego łącznie 4 
wykonawców  spośród wszystkich kat. wiekowych. 

 Organizatorzy Etapu I przesyłają skan protokołu 
konkursowego na adres: 

 sekretariatzok@zbaszynek.pl najpóźniej do 17.04.2023 r. 
 Zgłoszenia dokonywane są przez nominowanych 

uczestników poprzez formularz on-line dostępny na stronie 
organizatora www.zok.zbaszynek.pl w zakładce LKA. 
 

ETAP II finał 
wojewódzki 

Organizator: Zbąszynecki Ośrodek Kultury. 
 
Do Finału Wojewódzkiego kwalifikują się wykonawcy nominowani 
przez Radę Artystyczną podczas przeglądów Etapu I. 
 

Finał powiatowy: 13.04.2023 r.  
Miejsce -  rozstrzygnięcie eliminacji powiatowy : Gubiński Dom 
Kultury  
 

Finał wojewódzki: finał wojewódzki  26.04.2023r.  
Organizator: Zbąszynecki  Ośrodek Kultury. 
 



 

  
 

WAŻNA 
INFORMACJA: 
 
 
Przebieg finału 
wojewódzkiego 

Wykonanie kreatywnej pracy plastycznej w siedzibie Zbąszyneckiego 
Ośrodka Kultury . 
▪ Uczestnik podczas finału wojewódzkiego wykona 1 (jedną) pracę 
plastyczną z własnych materiałów plastycznych w technice dowolnej.  
 
Ważne: organizator zapewnia tylko podstawowe materiały tj. : kartki 
A4 i A3 (białe), nożyczki, ołówki, gumki do mazania, pędzelki i farby 
akrylowe (kolory podstawowe). Uczestnik przywozi ze sobą materiały 
i akcesoria potrzebne do wykonania pracy. 
▪ Czas wykonania pracy dla Kat. 1 i Kat. 2 wynosi 2 godziny 
zegarowe. 
▪ Czas wykonania pracy dla Kat. 3 i Kat. 4 wynosi 3 godziny 
zegarowe. 
▪ Temat pracy : Pokój dla Artysty 
▪ Praca musi być wykonana samodzielnie, bez pomocy osób trzecich 
z wykorzystaniem środków własnych. Podczas Finału 
Wojewódzkiego niedopuszczalne jest korzystanie z telefonu 
komórkowego ani żadnych innych urządzeń mobilnych. 
 

Kryteria oceny: Ocenie podlegać będzie: 
 Zgodność pracy z ogłoszonym tematem. 
 Estetyka wykonanej pracy. 
 Oryginalność i pomysłowość. 
 Walory artystyczne (kompozycja, gama kolorystyczna, 

technika wykonania itp.) 
 Stopień umiejętności technicznych. 

 

Rada Artystyczna: 1.Radę Artystyczną dla poszczególnych eliminacji rejonowych  
powołuje ich organizator. Radę Artystyczną eliminacji powiatowych 
powołuje GDK. 
2.Decyzje Rady Artystycznej są ostateczne. 
3.Rada Artystyczna Etapu I nominuje do Finału Wojewódzkiego PO 
JEDNYM wykonawcy z każdej kategorii wiekowej . 
 



 

  
 

Zgłoszenie 
uczestnictwa: 

1.Uczestników do udziału w eliminacjach rejonowych Lubuskich 
Konfrontacji Artystycznych – PLASTYKA, zgłaszają jednostki 
delegujące oraz osoby indywidualne do dnia 07.04.2023r., na 
podstawie formularza, który będzie dostępny na stronie internetowej 
Organizatorów,  www.gdk24.pl  www.zamek.krosnoodrzanskie.pl  . 
Wymagane jest załączenie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych oraz przetwarzanie danych wizerunkowych przed,              
w trakcie i po realizacji Lubuskich Konfrontacji Artystycznych - 
PLASTYKA według obowiązujących przepisów RODO 
2.Do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz 
przetwarzanie danych wizerunkowych zobowiązani są rodzice lub 
pełnoprawni opiekunowie Uczestnika. Przedstawiciel zobowiązany 
jest dostarczyć dokumenty do Organizatora Wydarzenia najpóźniej  
w dniu występu Uczestnika lub załączyć w formie skanu do 
Elektronicznego formularza zgłoszeniowego. 
3.Brak wyrażenia zgody jest równoznaczny z utratą praw do udziału 
w wydarzeniu: Lubuskie Konfrontacje Artystyczne - PLASTYKA 
 
! Zgłoszenia  do przeglądu rejonowego należy dostarczyć do 
07.04.2023 r. do organizatora eliminacji dla danego rejonu. 
 
Zgłoszeń należy dokonać w sekretariacie: 
GDK dla Gminy Gubin I Miasta Gubin 
CAK Zamek – dla Gmin Bobrowice, Bytnica, Maszewo, Dąbie                      
i Krosno Odrzańskie 
 
 

Nagrody: 1.Nagrody/upominki na etapie rejonowym i powiatowym fundowane 
są przez organizatorów danego rejonu lub powiatu 
2.Nagrody, wyróżnienia i upominki Finału Wojewódzkiego Lubuskich 
Konfrontacji Artystycznych – PLASTYKA przygotowuje Organizator 
Wydarzenia. 

  

 

Organizatorzy:         Gubiński Dom Kultury 

ul. Westerplatte 14, 66-620 Gubin  

                                                                        Centrum Artystyczno –Kulturalne „Zamek” 

ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie 

tel. 884 008 338 

 

http://www.gdk24.pl/
http://www.zamek.krosnoodrzanskie.pl/

