
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

,,MÓJ WYMARZONY LIZAK 

– PODKARPACKIE I MAŁOPOLSKIE" 

 
Organizatorzy: 

MUZEUM LIZAKA 

oraz 

ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 1 W JAŚLE. 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli oraz 

szkół podstawowych, z terenu województwa 

podkarpackiego  i małopolskiego. 

2. Cele konkursu: 

-zainteresowanie dzieci tematyką dziedzictwa 

przemysłu spożywczego na bazie powstałego w Jaśle 

MUZEUM LIZAKA, 

-rozwijanie umiejętności plastycznych oraz 

kreatywności          i          wrażliwości estetycznej 

-promowanie dzieci plastycznie uzdolnionych, 

-prezentacja twórczości dziecięcej. 

3. Organizatorami konkursu są MUZEUM LIZAKA 

oraz  Zespół  Szkół Miejskich  Nr  1   w   Jaśle.  

4.Każdy   uczestnik   wykonuje    tylko    jedną   pracę, 

w dowolnej technice płaskiej: rysowanie, malowanie, 

wyklejanie   (z   wyjątkiem    technik    nietrwałych  

oraz komputerowych i przestrzennych) i tylko w 

formacie A4. Warunkiem dopuszczenia pracy do 

wzięcia udziału w konkursie jest: 



 

-nadesłanie lub dostarczenie pracy pod wskazany adres i 

w wyznaczonym terminie, 

-OBOWIĄZKOWE - odpowiednie podpisanie pracy - 

prawy dolny róg pierwszej strony, zgodnie ze wzorem 

podanym niżej, 

-OBOWIĄZKOWE doklejenie na odwrocie pracy 

oświadczenia - Załącznik Nr 1- podpisanego przez 

rodzica / prawnego opiekuna, 

-umieszczenie pracy konkursowej w koszulce foliowej. 

5.Termin    nadsyłania    prac     upływa     20.12.2018. 

O zachowaniu terminu decyduje DATA STEMPLA 

POCZTOWEGO!!! 

Adres do wysyłki: MUZEUM LIZAKA  W  JAŚLE 

ul. Floriańska 42, 38-200 Jasło; tel. 797-334-660. 

6.Komisja konkursowa dokona oceny prac w trzech 

kategoriach wiekowych: 

I  kategoria  -  uczestnicy  w  wieku  od  3  do  6  lat   

II kategoria - uczestnicy  w  wieku  od  7  do  10  lat 

III kategoria - uczestnicy w wieku od 11 do 15 lat. 

7.Kryteria oceny prac: 

-estetyka, staranność wykonania oraz wkład pracy, 

-inwencja twórcza uczestnika konkursu, oryginalność 

oraz pomysłowość, 

-samodzielne wykonanie. 

8. Wyniki konkursu zamieszczone będą na stronie: 

https://www.facebook.com/muzeumlizaka/ w styczniu 

2019!!! 

https://www.facebook.com/muzeumlizaka/


NAGRODA! 

W każdej kategorii wiekowej zostanie przyznana 

Nagroda Główna tj. BEZPŁATNY wstęp całej 

grupy/klasy Laureata Konkursu do MUZEUM 

LIZAKA, połączony z wyrobem własnych lizaków oraz 

OBIADEM w restauracji „u Schabińskiej”. 

Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom oraz 

bezpłatny bilet wstępu do Muzeum! Jedyny warunek - 

to wykonanie pracy konkursowej, prawidłowe jej 

opisanie oraz przesłanie wraz z załącznikiem Nr 1 na 

wskazany adres  i  w  wyznaczonym  terminie. 

Najlepsze prace zostaną wyeksponowane w MUZEUM 

LIZAKA! 

SERDECZNIE   ZAPRASZAMY    DO    UDZIAŁU 

W KONKURSIE!!! 

Uwaga! 

Nadesłanie prac  na  konkurs  oznacza  zapoznanie  się  

z regulaminem i jest równoznaczne z wyrażeniem  

zgody     na      przetwarzanie      danych      osobowych 

i wizerunku autora na potrzeby konkursu. Poprzez 

podanie danych osobowych uczestnik oraz jego opiekun 

wyrażają zgodę na ujawnienie danych podczas 

ogłoszenia wyników konkursu oraz we wszystkich 

materiałach promocyjnych Organizatora. Nadesłane 

prace pozostają własnością Organizatorów, którzy 

zastrzegają sobie możliwość ich publikowania. 

Koordynatorzy konkursu: 

Katarzyna Schabińska i Małgorzata Szewczyk. 



JAK PRAWIDŁOWO PODPISAĆ 

PRACĘ KONKURSOWĄ 

JEDNA PRACA – JEDEN OPIEKUN !!! 
 

 

 

 
 

 
 

ZAŁĄCZNIK NR 1 
 

 


