
Regulamin konkursu plastycznego „Wiosna, radosna”- online 
 
 

Organizator: 
Lipskie Centrum Kultury, ul. Rynek 2, 27-300 Lipsko 
tel. (48) 3780 131 
www.lcklipsko.pl 
Email: lck@lcklipsko.pl 
 
Idea Konkursu: 
W związku z trwającymi na terenie naszego kraju działaniami profilaktycznymi, 
ograniczającymi możliwość zarażenia koronawirusem, a jednocześnie chcąc umożliwić 
dzieciom rozwój aktywności twórczej oraz dać im możliwość prezentacji ich twórczości, 
Lipskie Centrum Kultury ogłasza Konkurs plastyczny online. Konkurs jest również okazją do 
kreatywnego spędzenia czasu okołoświątecznego ze swoimi pociechami. 
 
Tematyka: 
Zadaniem uczestnika jest wykonanie pracy plastycznej o tematyce wiosennej, mogą być 
pierwsze oznaki wiosny, zauważone na spacerze z rodzicami, bądź ze swoim pupilem. ;) 
 
Technika: 
Prace plastyczne w Formacie A4 mogą być wykonane dowolną techniką z wykorzystaniem 
różnych materiałów i przedmiotów dekoracyjnych. Wykonane samodzielnie przez dziecko. 
 
Uczestnicy konkursu przesyłają dobrej jakości zdjęcia pracy na adres e-mail 
konkurs@lcklipsko.pl 
wpisując w temacie wiadomości : Konkurs : „Wiosna, radosna”. 
Konkurs dla osób z powiatu lipskiego. 
 
Wytyczne do zdjęcia pracy: 
• Praca musi być dobrze i równomiernie oświetlona, 
• Zdjęcie wyraźne, ostre i czytelne, 
• Kolory na zdjęciu powinny być jak najbliższe oryginałowi (warto to sprawdzić na ekranie 
komputera), 
• Praca wypełnia całe zdjęcie, bez zbędnych marginesów (zdjęcie można wykadrować w 
komputerze). 
 
Uczestnicy: 
Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci w wieku od 5 do 10 lat. 
 
Terminy: 
Zdjęcia prac i karta uczestnictwa należy przesyłać do 8 kwietnia 2021 r. (czwartek) do godz. 
23.59 na adres e-mail konkurs@lcklipsko.pl 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 18 kwietnia 2021r (niedziela) o godz. 20.00 
Jury powołane przez organizatora przyzna nagrody i wyróżnienia. 
 
Będzie również możliwość głosowania online za pomocą emotikonów (like, serduszko). W ten 
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sposób wybrane zostaną dodatkowe trzy miejsca (nagrody publiczności ☺ ). 
Głosowanie odbędzie się na specjalnie stworzonym wydarzeniu pod nazwą „WIOSNA, 
RADOSNA – Konkurs plastyczny”. Głosowanie będzie trwało od 11 kwietnia do 18 kwietnia - do 
godz. 19.00 
 
Nagrodzone zdjęcia prac zostaną umieszczone w albumie na Facebooku LCK i stronie 
internetowej LCK.  
 
Postanowienia końcowe: 
• Zdjęcia zgłoszonych prac do Konkursu pozostają własnością Organizatora. 
• Prawa autorskie do dostarczonych zdjęć prac przechodzą na Organizatora. 
• Sporne sprawy rozstrzygają Organizatorzy. 
 


