
Regulamin Konkursu 
„ Moja wymarzona podróż balonem” 

 
Organizatorem konkursu jest Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie z siedzibą 
przy ul. Kolejowej 1. 
 
Współorganizatorem i Fundatorem nagród jest Partner Handlowy firmy OKNOPLAST, F.H.U. 
FINESTRA, Elżbieta Wrona, ul. Łukasiewicza 99, Krosno  
 

 Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do dzieci w wieku do 8 lat. 
 

 Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najpiękniejszej, pracy obrazującej wymarzoną 
podróż balonem, wykonanej własnoręcznie dowolną techniką plastyczną. 
                                                 
                                                     Warunki uczestnictwa:  

   W konkursie mogą wziąć udział dzieci do 8 roku życia (2007 rok urodzenia) 
 

   Osoba zgłaszająca udział dziecka w konkursie musi być pełnoletnia i wyrazić zgodę 
na uczestnictwo dziecka w konkursie. 
 

   Tematem pracy plastycznej ma być wymarzona podróż balonem. 
 

   Praca plastyczna musi być wykonana własnoręcznie przez dziecko. Dozwolona jest 
niewielka pomoc osób starszych, co nie będzie skutkować dyskwalifikacją.  
 

 Forma wykonania prac –  dowolna  technika płaska, ( malarska lub graficzna) format 
A4 lub A3. Wyklucza się prace oprawione, z naklejoną plasteliną, ryżem itp. 
 

  Każda praca musi mieć dołączoną metrykę – stanowiącą załącznik do Regulaminu - 
zawierającą następujące dane: 
           - imię i nazwisko autora pracy  
           - wiek  
           - adres zamieszkania  
           - numery telefonów kontaktowych opiekunów dziecka  
           - nazwa placówki: np. przedszkola / szkoły ( jeśli deleguje szkoła) 
           - imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela, pod którego kierunkiem została wykonana      
             praca                                                
           - formułę zgody na uczestnictwo zgodnie z obowiązującym przepisem 
 
                                            

Termin i miejsce składania prac: 

    Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie pracy wraz z metryczką  
  w siedzibie Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie przy ul. Kolejowej 1. 
 

   Termin przyjmowania zgłoszeń wraz z pracą upływa 20 kwietnia 2015 roku  
   ( poniedziałek) o godz. 15:00 
              
                                                 Wybór zwycięzców i nagrody: 

  Fundatorem nagród jest Partner Handlowy firmy OKNOPLAST , F. H. U. FINESTRA, 
Elżbieta Wrona , ul. Łukasiewicza 99 , Krosno 
 

   W zależności od zgłoszeń Jury decydować będzie o rozdaniu puli nagród także   
w różnych kategoriach. 
 



                                                Postanowienia końcowe: 

    Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się 3 maja 2015 r. o godzinie 
15:00 na Lotnisku w Miasteczku Oknoplast F. H. U. Finestra podczas imprezy Balony nad 
Krosnem. Zapraszamy wszystkich uczestników konkursu wraz z rodzinami. 
 

  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezterminowego wykorzystania prac 
konkursowych w całości lub tylko części, m.in. poprzez ich publikację w materiałach 
prasowych oraz serwisach internetowych Organizatorów.  
 

  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania zmian w niniejszym regulaminie. 
Każda zmiana regulaminu będzie podana na stronie głównej organizatora 
www.rckp.krosno.pl  

http://www.rckp.krosno.pl/

