
Regulamin Konkursu Rysunku Dziecięcego 
„Mój kraj marzeń”

Organizator Konkursu: Dom Ludowy Dzielnicy Lewandówka (Lwów), ul. Szyroka 1

tel. +38 (032) 2673592, e-mail: nd_lewandiwka@ukr.net 

Cele Konkursu:

• kształcenie u dzieci ich własnej wizji swego państwa − państwa, o którym się ma

rzy;

• jedność przyjacielskich krajów w oczach młodych uczestników;

• rozwój twórczego potencjału dzieci;

• wyłonienie i wsparcie utalentowanych dzieci.

1. Zasady ogólne

1.1. W Konkursie może wziąć udział każde dziecko w wieku od 6 do 12 lat, 

2. Warunki udziału w Konkursie

2.1.  Możliwość uczestniczenia w Konkursie  ma każde dziecko w wieku od 6 do12 lat 

włącznie.

2.2. Konkurs  jest  przeprowadzany  na  zasadach  dobrowolnych.  

2.3. Wymagania do prac konkursowych:

а. do Konkursu zgłaszane są wyłącznie indywidualne prace twórcze wykonane w do

wolnej technice (rysunek,  grafika,  malarstwo),

b. rozmiar prac konkursowych jest ograniczony do formatu А3,

c. na odwrocie każdej pracy konkursowej należy zaznaczyć:

- nazwę pracy; 

- nazwisko, pełne imię i wiek autora rysunku;

- dane kontaktowe.

2.4. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu nie więcej niż jedną pracę.

2.5. Organizator Konkursu ma prawo do dalszego wykorzystania zgłoszonych do Konkur

su prac.
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3. Kryteria oceny prac konkursowych:

- aktualność i pełne przedstawienie tematu; 

- poziom opanowania techniki wykonania, materiału;

 - podejście twórcze (kopiowanie i wykorzystanie tematów znanych prac itd. jest za

bronione);

- dokładność i staranność w wykonaniu pracy;

 - indywidualność;

 - skojarzeniowość.

4. Warunki i harmonogram przeprowadzenia Konkursu:

4.1. Prace konkursowe należy nadesłać do 31 marca 2013 roku na adres:

Народний дім мікрорайону Левандівка, вул. Широка 1, Львів 79052, UKRAINA z dopi

skiem: Конкурс «Моя країна мрій».

4.2. Ocena prac: kwiecień 2013 r.

4.3. Wyłonienie zwycięzców: kwiecień 2013 r.

4.4. Wystawa konkursowa: kwiecień 2013 r.

4.5. Prace biorące udział w Konkursie nie będą zwracane, ich recenzje nie będą udostęp

niane.

Konkurs realizowany w ramach projektu „Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa - 

współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów", 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy 

Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013.
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