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Konkurs plastyczny 

Kolorowanka dla przyjaciela 

 
Gminny Ośrodek Kultury w Puławach z/s w Gołębiu ogłasza konkurs na Kolorowankę dla przyjaciela. 

Celem konkursu jest zainspirowanie dzieci i młodzieży do rozwijania swojej kreatywności, 

kształtowania umiejętności plastycznych oraz wspieranie pracy zespołowej. Konkurs kierujemy 

do dzieci w wieku przeszklonym i szkolnym oraz młodzieży z terenu Gminy Puławy. 

 

Termin i miejsce wystawy prac: 1 czerwca 2021 r. Gminny Ośrodek Kultury w Gołębiu, 

ul. Folwarki 1. (prace będą eksponowane na zewnątrz budynku). Prace konkursowe należy dostarczyć 

do GOK w Gołębiu przed 25 maja 2021r. (włącznie). 

Pracę konkursową można wykonać dowolną czarno białą techniką plastyczną np. rysunek ołówkiem, 

rysunek tuszem (pędzlem lub stalówką), markerem, cienkopisem, czarnym długopisem, konturowanie 

czarną farbą, techniki cyfrowe (w tym przypadku dostarczamy wydruk). Warunkiem 

zakwalifikowania się pracy do konkursu jest czarno biała kolorystyka z miejscem 

przeznaczonym do zakolorowania. 

Kolorowanka musi nadawać się do odbicia na ksero lub skanu i wydruku (brak elementów 

przestrzennych). Praca musi mieć wymiary maksymalnie A3. Mile widziane wersje przed i po 

pokolorowaniu (oryginalna praca, plus pokolorowane ksero – najlepiej gdy kolorowanie będzie 

wykonane przez inną osobę niż autor kolorowanki.) 

 

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia, którą należy pobrać 

ze strony internetowej www.gokgolab.pl wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z klauzulą 

informacyjną i oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku 

osoby nieletniej oświadczenie podpisuje tylko i wyłącznie rodzic lub opiekun prawny. 

 

Każda praca powinna być czytelnie i estetycznie opisana wg wzoru: 

Tytuł pracy 

Imię i nazwisko autora 

Wiek/ klasa 

Imię nazwisko osoby która pokolorowała (jeśli dotyczy, można też opisać relacje jakie łączą autora z 

adresatem kolorowani np. mama, babcia, koleżanka, przyjaciel)  

Adres placówki (jeśli dotyczy) 

Imię i nazwisko opiekuna / nauczyciela (jeśli dotyczy) 

Nr telefonu do kontaktu  

Oceny prac dokona Komisja konkursowa powołana przez organizatora. 

Komisja oceni prace w kategoriach i grupach wiekowych 

Grupa I – dzieci w wieku przedszkolnym 

Grupa II – uczniowie szkół podstawowych klasy I-III 

Grupa III – uczniowie szkół podstawowych klasy IV-VIII 

Autorom nagrodzonych prac zostaną przyznane nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy. 

 

Podsumowanie Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 1 czerwca 2021r. (wtorek) podczas festynu 

rodzinnego przed budynkiem GOK w Gołębiu. Informacji o konkursie udzielają organizatorzy pod nr 

Tel. 81 881 32 22. Regulamin dostępny tez na naszej stronie www.gokgolab.pl.  

Serdecznie zapraszamy do udziału! 

http://www.gokgolab.pl/

