
 

Regulamin konkursu plastycznego 

„Plakat na Moto Mikołaje! Konkurs z okazji Dnia Dziecka 2020!” 

ORGANIZATOR: 

Stowarzyszenie Kutnowskich Motocyklistów 

99 – 300 Kutno, Korczaka 17 

NIP: 775 266 35 34, REGON 384695800 

 

PRZEDMIOT KONKURSU: 

 

Przedmiotem konkursu jest stworzenie w dowolnej technice plakatu promującego 

akcję Stowarzyszenia „Moto Mikołaje 2020” . 

Czekamy na prace łączące w sobie tematykę świąteczną oraz motocyklową, który 

może posłużyć do promowania akcji związanej z pomocą charytatywną motocyklistów dla 

najbardziej potrzebujących, która odbywa się rokrocznie na początku grudnia. 

 

CELE KONKURSU: 

 pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników; 

 inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki; 

 popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik 

plastycznych, 

 poszerzanie wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym; 

 budowa i wzmocnienie pozytywnego wizerunku motocyklisty w świadomości 

społecznej; 

 

UCZESTNICY KONKURSU: 

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w trzech grupach wiekowych 

1. dzieci w wieku od 4 do 8 lat; 

2. dzieci i młodzież w wieku od 9 do 13 lat; 

3. młodzież w wieku od 14 do 18 lat, 

zamieszkujących teren Miasta Kutna oraz powiatu kutnowskiego. 

 

PRACE PLASTYCZNE: 

 Prace mogą być wykonywane w dowolnej technice plastycznej np. akwarela, tempera, 

pastele, wydzieranki, collage oraz dowolne techniki graficznej (za wyjątkiem prac 3D, 

przestrzennych i z użyciem materiałów takich jak: piasek, liście, ryż itp.), a także 

wykonane w grafice komputerowej;  

 Format prac: dowolny, najlepiej A4 lub A3; 

 Zdjęcia prac należy przesyłać w formie komentarza pod wskazanym postem lub 

przesyłając zdjęcie za pośrednictwem wiadomości prywatnej na profilu Kutnowscy 

Motocykliści (Facebook) lub mailowo na adres kutnowscymotocyklisci@gmail.com. 

 Fizycznie pracę należy przynieść ze sobą na wręczenie nagrody w ustalonym terminie, 

prace wykonane w grafice komputerowej należy wydrukować oraz załączyć nośnik 

zawierający plik z grafiką; 

 Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie, wyjątek stanowią nośniki z 

pracami wykonanymi w grafice komputerowej; 

 

JURY: 

Stowarzyszenie Kutnowskich Motocyklistów powołuje trzy trzyosobowe zespoły Jury, 

które ocenia prace we wskazanych kategoriach wiekowych. Jury wybiera trzy najlepsze prace 

z każdej kategorii oraz nadaje wyróżnienia. W swojej ocenie Jury weźmie pod uwagę 
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głosowanie zorganizowane na stronie www.facebook.com/kutnowscymotocyklisci. Werdykt 

Jury nie podlega negocjacjom. 

 

TERMINY I NAGRODY: 

Prace należy przesyła do w nieprzekraczalnym terminie do 12.06.2020 r. do godziny 

15:00. 

Głosowanie wspomagające nastąpi w dniach 12.06.2020 r. do 14.06.2020 r. 

Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 16.06.2020 r.  

Nagrody (w każdej z kategorii):  

Miejsce I - Klawiatura, gamingowa mysz komputerowa oraz gamingowe słuchawki z 

mikrofonem; 

Miejsce II -  Mysz oraz głośniki komputerowe; 

Miejsce III - Głośnik bezprzewodowy; 

Wyróżnienie - 6 wyróżnionych prac otrzyma mysz komputerową; 

Sponsorem Powyższych nagród jest firma Budimpex IT S.C. Adam Maciejewski, 

Marcin Maciejewski, plac 29 Listopada 3, 99-320 Żychlin. 

Ponadto do każdej nagrody dołączymy gadżety w postaci kamizelki odblaskowej z  

logo stowarzyszenia (1 sztuka) oraz naklejkami na auto (2 sztuki), oraz słodyczami 

ufundowanymi przez Stowarzyszenie Kutnowskich Motocyklistów, 99-300 Kutno, Korczaka 

17, a także zestaw upominków ufundowanymi przez Prezydenta Miasta Kutna. 

 

UWAGI KOŃCOWE: 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie wynikających z 

konieczności dostosowania konkursu pod aktualne w danym momencie wymogi sanitarno-

epidemiologiczne, a także: publikacji na stronie www, fanpagu oraz w środkach przekazu 

patronujących akcji partnerów nagrodzonych prac wraz z informacją o autorze. 

Organizator przewiduje możliwość przygotowania wystawy nadesłanych prac, ale 

zastrzega sobie wybór tylko części z nich. Prace będą także wystawione w siedzibie 

stowarzyszenia. 

 

INFORMACJI O KONKURSIE UDZIELA: 

Adrian Czekaj – Stowarzyszenie Kutnowskich Motocyklistów wyłącznie drogą 

elektroniczną pod adresem kutnowscymotocyklisci@gmail.com. 
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