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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO – LITERACKIEGO  

„NA SKRZYDŁACH WYOBRA ŹNI”  

I Zasady ogólne  

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs plastyczno-literacki 
„NA SKRZYDŁACH WYOBRAŹNI”, zwany dalej Konkursem.  

2. Organizatorem Konkursu jest Akademia Esprit z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 2, 43-450 
Ustroń.  

3. Konkurs będzie odbywać się w terminie od 01.04.2017 do 31.05.2017; ogłoszenie 
wyników: 15.06.2017.  

II Cel Konkursu  

Celem konkursu jest uaktywnienie dzieci i młodzieży, zachęcenie do tworzenia tekstów 
literackich i prac plastycznych,  zwrócenie uwagi na rozwój osobisty i realizowanie pasji oraz 
rozwijanie talentów. Ważnym aspektem jest też zwrócenie uwagi na piękno i bogactwo 
polskiego języka. Celem Konkursu jest również rozwijanie kreatywności plastycznej i 
literackiej dzieci i młodzieży. Pragniemy zachęcić wszystkich do wyrażania się na piśmie, do 
odkrywania swoich pasji i talentów. Efektem końcowym będzie zorganizowanie wernisażu 
wyróżnionych prac.  

III Prace konkursowe  

Praca powinna składać się z dwóch integralnych części: pracy plastycznej, przedstawiającej 
szeroko rozumiane pasje i dziecięce marzenia oraz krótkiego tekstu napisanego prozą lub 
wierszem, stanowiącego komentarz do pracy plastycznej i będącego jej integralnym 
elementem. Technika pracy dowolna: kolaż, rysunek, malarstwo, grafika komputerowa na 
papierze. Format pracy – A3, objętość tekstu – maksymalnie strona A4. 

Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez dostarczenie do siedziby Organizatora opisanej 
pracy (imię i nazwisko, wiek) wraz z odpowiednim formularzem zgłoszenia zawierającym 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Formularze zgłoszenia wraz z oświadczeniem są 
dostępne na stronie www.esprit-akademia.pl. 

Nadesłanie pracy wraz z formularzem zgłoszenia oraz oświadczeniem jest równoznaczne z 
zaakceptowaniem regulaminu Konkursu. Prace bez formularza lub z formularzem 
nieposiadającym wszystkich wymaganych danych będą odrzucone bez dodatkowego 
informowania zgłaszającego. Podobne skutki wywołuje brak oświadczenia zawierającego 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku lub jego wadliwość. 

Ostateczny termin nadsyłania prac mija 31 maja 2017 r. Prace zgłoszone po tym terminie nie 
będą brane pod uwagę (decyduje data wpływu pracy konkursowej do siedziby Organizatora). 
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IV Kryteria oceny 

Oceniane będą: 

a. pomysł ujęcia i interpretacja tematu (1pkt.-5pkt.);  
b. staranność wykonania pracy (1pkt.-5 pkt.); 
c. stopień trudności techniki wykonania pracy (1pkt.-5 pkt.); 
d. bogactwo języka (1pkt.-5pkt.);  
e. ortografia i interpunkcja (1pkt.-5pkt.),  
f. wrażenie estetyczne (1pkt.-5pkt.).  

Zwycięży praca, która otrzyma najwięcej punktów. 

V Komisja 

Prace konkursowe oceniać będzie Komisja powołana przez Organizatora. Werdykt Komisji jest 
ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.  

VI Nagrody 

Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych prac.  

VII Postanowienia końcowe 

Zgłoszenie pracy na Konkurs jest równoznaczne ze zrzeczeniem się majątkowych praw 
autorskich na rzecz Organizatora. Prace nie będą odsyłane uczestnikom Konkursu. 

Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Akademii Esprit przy ul. Daszyńskiego 2  
w Ustroniu oraz na stronie internetowej www.esprit-akademia.pl  


