
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „BARWY WOJSKOWEGO MASKOWANIA-JESIENNE 

INSPIRACJE MALARSKIE” 

Organizator: Klub 6 batalionu dowodzenia w Krakowie 

Adres organizatora: 6 batalion dowodzenia im. gen. broni Józefa Kuropieski,  

 ul. Ułanów 43, 30-901 Kraków 

Termin konkursu: 16 września – 22 październik 2021 r.  

Zamknięcie konkursu i ogłoszenie zwycięzców: 26 października 2021 r.  

Cele konkursu: 

− aktywizowanie najmłodszych sympatyków Klubu do rozwijania zdolności manualnych i 

talentu plastycznego 

− pobudzanie kreatywności dzieci i młodzieży 

− rozwijanie wyobraźni plastycznej i oryginalności pomysłów poprzez twórczą interpretację 

tematu 

− upowszechnianie i pielęgnowanie patriotycznych wartości związanych z Wojskiem Polskim 

− umożliwienie dzieciom żołnierzy, pracowników RON oraz uczniom  szkół podstawowych  

prezentacji własnych dokonań twórczych 

− rozwijanie zainteresowań związanych  z umundurowaniem oraz sprzętem wojskowym 

− propagowanie historii wojskowości oraz militariów 

Uczestnicy: 

Konkurs plastyczny „BARWY WOJSKOWEGO MASKOWANIA-JESIENNE INSPIRACJE MALARSKIE” 

skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponad podstawowych, w trzech kategoriach 

wiekowych: 

1- uczniowie  klas I-III 

2- uczniowie klas IV-VIII 

3- uczniowie Szkół Średnich 

Technika i wymiar prac: 

− Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej  techniką malarską - dowolne farby; 

plakatowe, akryl, akwarela, farby olejne, gwasz, tempera na bloku rysunkowym 

lub technicznym  w formacie A-3. 

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę. 



Założenia organizacyjne : 

1. Konkurs będzie złożony z dwóch etapów: 

Etap I – szkolny: Szkoła biorąca udział w konkursie może przesłać dowolną ilość prac z każdej grupy 

wiekowej, wyłonionych wcześniej w eliminacjach szkolnych. 

Etap II- Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora - Klub 6 batalionu dowodzenia w Krakowie 

rozstrzygnie konkurs wyłaniając laureatów. 

2. Prace, które wygrały w etapie szkolnym powinny zostać dostarczone z zbiorczej przesyłce, przy 

czym każda z prac powinna mieć wydrukowaną i doklejoną na odwrocie Kartę Uczestnictwa  

w Konkursie, stanowiącą załącznik do niniejszego Regulaminu. 

3. Prace przesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora. 

4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do używania zdjęcia 

pracy w Internecie ( na oficjalnym profilu – Facebook Klubu 6 Batalionu Dowodzenia ), a także 

prezentowania prac na wystawach organizowanych przez Klub 6 batalionu dowodzenia. 

5. W konkursie wezmą udział prace spełniające niniejsze warunki, natomiast o sprawach nieobjętych 

regulaminem decydują organizatorzy. 

6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na stronie profilu Facebooka Klubu 6 Batalionu Dowodzenia 

w dniu 26 października 2021 r. 

7. Poprzez podanie przez uczestnika danych osobowych uznaje się, iż wyraża on zgodę na 

opublikowanie jego imienia i nazwiska na stronach  internetowych Organizatora, w przypadku 

otrzymania tytułu laureata lub wyróżnienia. 

8. Organizator jest administratorem danych osobowych uczestników konkursu, które przetwarzane 

będą wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia konkursu, zgodnie z założeniami organizacyjnymi.  

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu przez Organizatora. 

Kryteria oceny prac konkursowych : 

- Zgodność z tematem konkursu 

- Oryginalność plastycznych rozwiązań 

- Ciekawa kompozycja i dobór barw 

- Interesująca forma przedstawienia tematu, pomysłowość  

- Stopień trudności wykonania 

- Estetyka i staranność wykonania pracy 

- Ogólne wrażenie i walory artystyczne  



Dostarczone prace zostaną umieszczone na wystawie zorganizowanej przez Klub 6 Batalionu 

Dowodzenia w Krakowie 

Organizator przyzna nagrody główne oraz wyróżnienia, w każdej z kategorii wiekowych  

Organizator zastrzega sobie prawo wręczenia większej liczby wyróżnień, w przypadku wysokiego 

poziomu artystycznego nadesłanych prac. 

Szczegółowych informacji udzielają Instruktorki  oraz  Kierownik Klubu 6 Batalionu Dowodzenia : 

Tel: 661 457 127 

klubwojskowy6bdow@gmail.com 

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE NALEŻY: 

- Zapoznać się z regulaminem konkursu 

- Wypełnić i dostarczyć formularz zgłoszeniowy wraz z pracą konkursową na adres: 

6 BATALION DOWODZENIA 

UL. UŁANÓW 43 

30-901 KRAKÓW 

- Prace wraz z wymaganą kartą zgłoszenia można również przesłać w formie zdjęcia 

 na adres e-mail Klubu: klubwojskowy6bdow@gmail.com  
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