
Regulamin konkursu plastycznego  

„Tradycje i symbole Południowego Podlasia” 

 

 

I. Postanowienia ogólne. 

1. Konkurs  organizowany jest dla dzieci i młodzieży i oceniany będzie w 2 kategoriach wiekowych: 

- dzieci od I do III klasy szkoły podstawowej 

- uczniowie od IV do VIII klasy szkoły podstawowej 

2. Organizatorem konkursu są uczestnicy projektu „Regionalnie – niebanalnie” realizowanego           

w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy w ramach Europejskiego 

Korpusu Solidarności. 

 

II. Cele konkursu. 

1. Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży wiedzy dotyczącej regionalnego dziedzictwa 

Południowego Podlasia. 

2. Ochrona przed zapomnieniem regionalnych motywów, rzemiosła, symboli, tradycji związanych z 

Południowym Podlasiem. 

3. Rozwijanie tożsamości regionalnej u dzieci i młodzieży z terenów Południowego Podlasia. 

4. Rozwijanie zdolności artystycznych i twórczości w lokalnym środowisku. 

 

III. Przedmiot konkursu i założenia organizacyjne. 

1. Przedmiotem konkursu jest zaprezentowanie własnych pomysłów związanych z dziedzictwem 

kulturowym, motywami ludowymi, symbolami i tradycjami Południowego Podlasia. 

2. Zadanie konkursowe w szczególności polega na wykonaniu autorskiej pracy w formacie A4. 

Każdy uczestnik może przysłać tylko jedną autorską pracę. Następne należy zeskanować lub 

sfotografować wykonaną pracę i wysłać w formacie JPG lub PDF. Skan/zdjęcie nie może być 

przetwarzane komputerowo. Zdjęcie powinno być dobrej jakości, aby prezentacja zawartości 

była wyraźnie widoczna. 

3. Praca konkursowa powinna być wykonana samodzielnie tylko przez jednego autora. Nie będą 

oceniane prace zbiorowe.  

4. W konkursie nagrodzone zostaną prace najbardziej pomysłowe i zawierające najciekawsze 

przekazy. 

5. Prace wraz z wypełnioną i zeskanowaną kartą zgłoszenia należy wysłać na adres e-mail: 

m.hince@ohp.pl do 14 maja  2021 roku (piątek). 

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas dnia otwartego dziedzictwa regionalnego w ECKiW 

OHP w Roskoszy i opublikowane na stronie www.eckiw-roskosz.ohp.pl do dnia 24 maja 2021 r. 

7. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora. Organizator nie zwraca nadesłanych 

prac po zakończeniu konkursu. 

8. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publikowania prac konkursowych bez wiedzy autora. 

9. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zgodą na upublicznienie prac, 

imienia, nazwiska i wieku dziecka oraz jego wizerunku. 
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