
  

 



  

 

▪ Uczniowie  szkół podstawowych i szkół średnich. 

▪ Podopieczni domów kultury, gminnych i miejskich ośrodków kultury. 

▪ Twórcy indywidualni 

 

ZOK ZBĄSZYNEK 

▪ Doskonalenie umiejętności dzieci i młodzieży w dziedzinie twórczości plastycznej. 

▪ Integracja dzieci i młodzieży oraz wymiana doświadczeń między instruktorami.  

▪ Stworzenie możliwości prezentacji swoich prac oraz konfrontacji dokonań młodych twórców. 

▪ Uczestnik wykona widokówkę w formacie: 

a) Dla kategorii I –  format A4  na kartce bloku technicznego.

b) Dla kategorii 2,3,4 - A6 (10,5cm x 14,8cm) na kartce bloku technicznego.

▪ Ilość prac: 1  

▪ Technika: rysunek, obraz, collage lub inna forma płaska (prace przestrzenne nie podlegają ocenie)

▪ Temat pracy : WIDOKÓWKA Z PRZYSZŁOŚCI. Wyślij nam  tradycyjną widokówkę z Twojej 

miejscowości z roku 2050. Pokaż jak zmieniło się miasto/wieś. Nie zapomnij podać jego nazwy.  

▪ Praca na odwrocie powinna być podpisana (imię i nazwisko, kategoria, nazwa Instytucji Kultury)   

▪ Praca musi być wykonana samodzielnie, bez pomocy osób trzecich. 

 



  

▪ Przesłanie pracy konkursowej należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 

 

▪ Zgłoszenia przyjmowane są pocztą tradycyjną na adres: Zbąszynecki Ośrodek Kultury, ul. Wojska Polskiego 18, 

66-210 Zbąszynek, bądź osobiście w Sekretariacie ZOK Zbąszynek (pn.-pt. w godz. 8-16)  

▪ Warunkiem koniecznym przystąpienia do konfrontacji jest dostarczenie do najbliższego ośrodka 

kultury/biblioteki konkursowej pracy wraz z wypełnioną kartą pracy konkursowej (załącznik 1). 

Na karcie pracy konkursowej powinna się znaleźć pieczątka instytucji. Brak pieczątki będzie 

traktowany jako błąd formalny, konsekwencją czego praca nie będzie oceniona w konkursie. 

 

▪ Pula miejsc  podczas etapu regionalnego dla 

powiatu świebodzińskiego i 

międzyrzeckiego wynosi: łącznie 8 miejsc. 

Rada Artystyczna Etapu I nominuje do 

Finału Wojewódzkiego łącznie 8 

wykonawców z pośród wszystkich kat. 

wiekowych.  

▪ Zgłoszenia do etapu regionalnego 

dokonywane są wyłącznie przez instytucje 

kultury/biblioteki z powiatu 

świebodzińskiego i międzyrzeckiego.  

 

▪ Finał wojewódzki 
▪ Organizator Zbąszynecki Ośrodek Kultury.

▪ Do Finału Wojewódzkiego kwalifikują się 

wykonawcy nominowani przez Radę 

Artystyczną podczas przeglądów Etapu I. 

 
 

  

 

▪ Radę Artystyczną tworzą instruktorzy, artyści o wysokich kwalifikacjach merytorycznych  

i pedagogicznych. 

▪ Skład Komisji ustala Organizator. 

▪ Oceny i decyzje Rady Artystycznej są ostateczne. 

▪ Ocena poszczególnych prezentacji będzie dokonywana w sposób opisowy.  

▪ Ocenie podlegać będzie: 

❖ Zgodność pracy z ogłoszonym tematem. 

❖ Estetyka wykonanej pracy. 

❖ Oryginalność i pomysłowość. 

❖ Walory artystyczne (kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania itp.)  

❖ Stopień umiejętności technicznych.  

▪ Rada artystyczna  przyznaje   oraz ewentualne 

wyróżnienia uczestnikom. 



  

 

▪ Obrady Rady Artystycznej są tajne. 

 

 

▪ Wyniki zostaną ogłoszone na stronie www.zok.zbaszynek.pl w zakładce LKA w dniu 

17.04.2023r.  

▪ Wyniki zostaną udostępnione na portalu społecznościowym Facebook: Zbąszyneckiego 

Ośrodka Kultury oraz LKA. 

▪ Nominowani i wyróżnieni otrzymają także powiadomienie: telefoniczne oraz e-mail.  

▪ Osoby Nominowane, zobowiązane są do opłacenia akredytacji do Finału Wojewódzkiego 

najpóźniej do 19.04.2023r. (szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Finału 

Wojewódzkiego LKA PLASTYKA na stronie www.lubuskieart.pl 

 

▪ NAGRODA RZECZOWA 

▪ DYPLOM  

 

 

  

▪ NAGRODA RZECZOWA 

▪ DYPLOM  

▪ Dyplom za udział 

 

▪ Koszty dostarczenia/przesłania pracy dokonują  uczestnicy na własny koszt.

▪ Regulamin konkursu – dostępny jest na stronie internetowej: zok.zbaszynek.pl w zakładce  

▪ Zapytania dotyczące konfrontacji prosimy kierować na adres: sekretariatzok@zbaszynek.pl.   

▪ Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 68 38 496 07. 

▪ Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość informacji podanych w zgłoszeniach. 

▪ Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu eliminacji regionalnych w przypadku 

wystąpienia okoliczności siły wyższej oraz w przypadku wprowadzenia obostrzeń w trakcie trwania 

pandemii COVID-19 nałożonych przez RP uniemożliwiających przeprowadzenie konfrontacji. 

▪ Zbąszynecki Ośrodek Kultury                                               
66-210Zbąszynek                                                                    
Ul. Wojska Polskiego 18                                                         
www.zok.zbaszynek.pl 

▪ KARTA PRACY KONKURSOWEJ (1) 
 

http://www.zok.zbaszynek.pl/
http://www.szkola-muzyczna.org/
mailto:sekretariatzok@zbaszynek.pl
http://www.zok.zbaszynek.pl/


  

 

ZAŁĄCZNIK NR. 1  

 

KARTA PRACY PLASTYCZNEJ  

LKA PLASTYKA – ETAP I / DLA POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO I MIĘDZYRZECKIEGO  

 

IMIE I NAZWISKO UCZESTNIKA  

KATEGORIA WIEKOWA UCZESTNIKA  

NAZWA MIEJSCOWOŚCI NA 
WIDOKÓWCE  

 

INSTYTUCJA KULTURY/BIBLIOTEKA  

ADRES POCZTOWY  
 DO KORESPONDENCJI  

 

NR TELEFONU KONTAKTOWEGO  

ADRES EMAIL DO KONTAKTU  

KLAUZULA INFORMACYJNA : Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż : 
Administratorem danych osobowych jest Zbąszynecki Ośrodek Kultury z siedzibą w Zbąszynku (66-210) przy al. Wojska Polskiego 18. Z 
administratorem można skontaktować się mailowo: zok@zbaszynek.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Dyrektor wyznaczył 
inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować mailowo: iodo@zbaszynek.pl Dane przetwarzane są dla celów związanych 
z uczestnictwem dziecka w Lubuskich Konfrontacjach Artystycznych organizowanych w Ośrodku Kultury, na podstawie zgody na 
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 ppkt. a RODO). Dane osobowe nie będą udostępnianie innym odbiorcom lub kategoriom 
odbiorców danych. Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone zostały w klauzuli informacyjnej 
wywieszonej na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej: www. zbaszynek.pl/PL/3231/ZOK/Klauzula_informacyjna.pdf.  

 
 
 

Zapoznałem się 

                  * 
 
 
 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem  Lubuskich Konfrontacjach Artystycznych. Oświadczam, że zawarte w karcie zgłoszenia 
dane są prawdziwe. 

Oświadczam 

                    *  * 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w Lubuskich Konfrontacjach Artystycznych realizowanych przez Zbąszynecki 

Ośrodek Kultury zgodnie z ustalonym terminarzem oraz na publikacje pracy uczestnika przez Zbąszynecki Ośrodek Kultury w 

celach promocyjnych i informacyjnych. 
Wyrażam zgodę 

               * 
 

 
* warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Lubuskich Konfrontacjach Artystycznych jest zaznaczenie X w wyznaczonym polu. 

 
 

Kartę pracy plastycznej należy WYSŁAĆ / DOSTARCZYĆ  razem z pracą konkursową  uczestnika !!! 

 
 

   
 

……………………………………………… 
/data i podpis osoby wypełniającej kartę – rodzic/opiekun prawny /  

 
 
 
 
 
 

……………………………………………….. 
/pieczątka i podpis – instytucja kultury lub biblioteka/  


