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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

NA PROJEKT NADRUKU NA KOSZULKĘ 
 
 
 
I.  Organizator 
 
  Organizatorem konkursu na projekt nadruku na koszulkę jest PPHU Bodman,  
  ul. Ryglicka 21b, 33-170 Tuchów 
 
II.  Cele konkursu 
 
• rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci  
   i młodzieży 
• wzmacnianie poczucia własnej wartości 
• promowanie twórczości dziecięcej 
• popularyzacja wiedzy o reklamie 
 
III.  Warunki uczestnictwa 
 
• Konkurs jest skierowany dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych,  
  gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 
• Technika wykonania prac konkursowych jest dowolna. 
• Interpretacja tematu konkursu jest dowolna 
• Format prac plastycznych nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A3. 
• Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. 
• Każda praca powinna być opatrzona na odwrocie metryczką zawierającą: 
  imię i nazwisko dziecka, wiek, klasę oraz nazwę szkoły.  

• Prace pozostają do dyspozycji organizatorów. 
 
IV.  Tematyka prac konkursowych 
 
• Kategoria I – Przedszkolaki 
  Koszulka z moją ulubioną bajkową postacią. 
 
• Kategoria II – Uczniowie szkół podstawowych 
  Koszulka Reklamowa – wymarzone miejsce na wakacje. 
 
• Kategoria III – Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne 
  Koszulka reklamowa dla mojej szkoły lub okolicy. 
 
 
 
 
 



www.bodman.com.pl 

 
V.  Termin i forma składania prac 
 
• Prace konkursowe należy składać do opiekuna konkursu wyznaczonego przez dyrekcję   
  w każdej szkole / placówce. 
• Opiekun konkursu zobowiązany jest zebrać podpisane prace konkursowe, zostaną  
  one odebrane przez organizatora w dniu 30.04.2015roku do godziny 15.00 
 
 
 
VI. Ogłoszenie wyników i nagrody 
 
• Ogłoszenie wyników nastąpi podczas dnia otwartego firmy Bodman – 9 maja 2015 roku.  
• Jury wybierze po trzy prace w każdej kategorii wiekowej. 
• Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom i upominek. 
• Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody rzeczowe o łącznej wartości 3 000 zł.  
• Zwycięskie projekty zostaną wydrukowane na koszulkach.  
• Podczas dnia otwartego zostanie zorganizowana wystawa wszystkich  
  prac konkursowych. 
• Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie). 
 
VII.  Informacje dodatkowe 

 
Informacji o konkursie udziela Monika Lebryk  
tel. 13 491 50 96 wew. 3  
e-mail: monika.lebryk@bodman.com.pl 

 
 


