
 

REGULAMIN  KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„Gram w Rummikub” 

 

 

 

 

Zapraszamy dzieci z przedszkoli i szkół do udziału 

 w  Konkursie Plastycznym „Gram z Rummikub”.             

                                                             

1. Cele konkursu: 
 

 rozwój umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci; 

 pobudzenie twórczej wyobraźni dziecka; 

 rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi; 

 rozwijanie wrażliwości estetycznej; 

 promowanie twórczości dziecięcej; 

 

2. Uczestnicy konkursu:  
Konkurs realizowany będzie w następujących kategoriach wiekowych:  

 I kategoria - przedszkole 

 II kategoria - klasy I – IV szkoły podstawowej 

 III kategoria - klasy V – VIII szkoły podstawowej 

 

3. Forma: 

 dopuszczalne są prace płaskie w formacie A3. Prace mogą być wykonane 

przy wykorzystaniu dowolnej techniki plastycznej (malarstwo, rysunek, 

collage, witraż, itp),  

 jeden uczestnik konkursu może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę (nie 

można zgłaszać prac zbiorowych).  

 



4. Kryteria oceny  

Organizator powoła jury, które przyzna nagrody. Podczas oceny prac brane będą  

pod uwagę przede wszystkim: zgodność z tematem, wykorzystana technika, 

estetyka, indywidualna interpretacja tematu. Ocena jury jest ostateczna. 

 

5. Zasady i sposób zgłaszania prac konkursowych. 
Konkurs trwa od 5.05.2020 r. do 17.05.2020 r. 

Prace wraz ze zgłoszeniem należy dostarczyć w formie elektronicznej na 

adres mailowy: konktakt@rummikub.pl z informacją: 

 Imię i nazwisko dziecka 

 Kategoria wiekowa  

6. Ogłoszenie wyników  
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20.05.2020 r. Zwycięzcy  otrzymają 

informacje o wynikach konkursu na podany przesłany adres e-mail. Wykaz 

laureatów będzie również opublikowany na stronie Rummikub oraz Facebook .  

  

 

Postanowienia końcowe 

1. Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków Regulaminu 

Konkursu. 

2. Autorzy prac przenoszą na organizatorów prawa do publikacji w Internecie. 

3. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę. 

4. Uczestnicy konkursu będą nagradzani w swojej kategorii wiekowej 

nagrodami wydawnictwa Tm Toys. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

6. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej organizatora 

 www.rummikub.pl   

7. Nagrody, zostaną wysłane na koszt organizatora. Nagrody, które nie zostaną 

odebrane w przeciągu 2 tygodni, przechodzą na własność organizatora. 

 

Organizator 

TM Toys 
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