
Regulamin Konkursu Plastycznego „Młody Patriota”
organizowanego w ramach projektu „Chełmski Artystyczny Maraton Patriotyczny”

I Organizator
Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie
II Uczestnicy
Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli oraz do uczniów szkół podstawowych z Miasta 
Chełm
III Cel konkursu

– promowanie idei patriotyzmu,
– kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego państwa
– wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia za pomocą środków 

plastycznych
– pobudzenie inwencji twórczej i wyobraźni

IV Przedmiot konkursu
Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie pracy plastycznej w formie PLAKATU o 
wymowie patriotycznej. Prace mają być plastyczną interpretacją pojęcia patriotyzmu, jego symboli, 
przejawów, postaw, itp.
Technika wykonania: kolaż, malarstwo
Format pracy: dowolny
V Zasady i przebieg konkursu
1. Do pracy powinna zostać dołączona wypełniona karta informacyjna oraz wypełnione 
oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych.
2. Praca konkursowa powinna zostać dostarczona bezpośrednio do siedziby organizatora:

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Pocztowa 41
22-100 Chełm 

Termin: do 14 listopada 2022 r.
3. Prace dostarczone po terminie lub niezgodne z regulaminem nie wezmą udziału w konkursie.
4. Prace należy przygotowywać WYŁĄCZNIE INDYWIDUALNIE (przez jedną osobę). Prace 
wykonane grupowo nie będą oceniane.
5. Prace oceniane będą w trzech kategoriach:

• przedszkola
• klasy 1-3
• klasy 4-6
• klasy 7-8

6. Komisja konkursowa wybierze najlepsze prace, które zostaną zaprezentowane na wystawie 
pokonkursowej. Podsumowania konkursu i otwarcie wystawy pokonkursowej zaplanowane jest na:

16 listopada 2022 r. 
w Młodzieżowym Dom Kultury w Chełmie

ul. Pocztowa 41
VI Uwagi końcowe
1. Autorom nagrodzonych prac przyznane zostaną nagrody oraz dyplomy. Komisja zastrzega sobie 
także możliwość przyznania dodatkowych nagród w postaci kwalifikacji do wystawy 
pokonkursowej.
2. Werdykt komisji konkursowej jest ostateczny i niepodważalny.
3. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo 
do ich bezpłatnej reprodukcji i prezentacji.
4. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
5. Wszelkie kwestie, które nie zostały ujęte w regulaminie, rozstrzyga Organizator.


