


▪ 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. 

▪ Wykonanie kreatywnej pracy plastycznej w siedzibie Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury .

▪ Uczestnik podczas finału wojewódzkiego wykona 1 (jedną) pracę plastyczną z własnych materiałów 

plastycznych w technice dowolnej. Ważne: organizator zapewnia tylko podstawowe materiały tj. : 

kartki A4 i A3 (białe), nożyczki, ołówki, gumki do mazania, pędzelki i farby akrylowe (kolory 

podstawowe). Uczestnik przywozi ze sobą materiały i akcesoria potrzebne do wykonania pracy. 

▪ Czas wykonania pracy dla Kat. 1 i Kat. 2 wynosi 2 godziny zegarowe. 

▪ Czas wykonania pracy dla Kat. 3 i Kat. 4 wynosi 3 godziny zegarowe.  

▪ Temat pracy : Pokój dla Artysty  

▪ Praca musi być wykonana samodzielnie, bez pomocy osób trzecich z wykorzystaniem środków 

własnych. Podczas Finału Wojewódzkiego niedopuszczalne jest korzystanie z telefonu 

komórkowego ani żadnych innych urządzeń mobilnych.  



▪ Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do  

▪ Elektroniczne formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie: zok.zbaszynek.pl w zakładce  

▪ Warunkiem koniecznym przystąpienia do konfrontacji jest dostarczenie w dniu konfrontacji 

podpisanej zgody rodziców/opiekunów prawnych (zał. nr 1) oraz podpisanego oświadczenia 

COVID-19 (zał. nr 2) uczestnika oraz opiekuna.

▪ Potwierdzenie dokonania wpłaty akredytacyjnej należy przesłać na adres mailowy: 

sekretariatzok@zbaszynek.pl do 19  maja 2023r. 

▪ Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą internetową. 

 

▪ Uczestników obowiązuje opłata wpisowego w wysokości 35,00 złotych za każdą osobę. 

▪ Wpłaty należy dokonać na rachunek:

Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury, 66-210 Zbąszynek, ul. Wojska Polskiego 18 

▪ W tytule należy podać:

imię i nazwisko uczestnika, kategoria wiekowa, LKA – PLASTYKA.  

▪ Organizatorami są instytucje  

z województwa Lubuskiego, które zgłoszą 

swój akces do udziału w LKA - PLASTYKA 

▪ Organizatorzy Etapu I samodzielnie 

prowadzą nabór i określają jego charakter 

oraz termin, respektując regulamin LKA  - 

PLASTYKA. Zaleca się utrzymanie 

techniki malarskiej FINAŁU 

WOJEWÓDZKIEGO. 

▪ Pula miejsc w finale wojewódzkim: 4 

Rada Artystyczna Etapu I nominuje do 

Finału Wojewódzkiego łącznie 4 

wykonawców z pośród wszystkich kat. 

wiekowych.  

▪ Organizatorzy Etapu I przesyłają skan 

protokołu konkursowego na adres: 

 sekretariatzok@zbaszynek.pl najpóźniej 

do 17.04.2023 r. 

▪ Zgłoszenia dokonywane są przez 

nominowanych uczestników poprzez 

formularz on-line dostępny na stronie 

organizatora www.zok.zbaszynek.pl w 

zakładce LKA. 

  

▪ Finał wojewódzki 
▪ Organizator Zbąszynecki Ośrodek Kultury.

▪ Do Finału Wojewódzkiego kwalifikują się 

wykonawcy nominowani przez Radę 

Artystyczną podczas przeglądów Etapu I. 

 
 

  

 

http://www.festiwal.muzyczna.com.pl/
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▪ 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. 

 

▪ NAGRODA FINANSOWA / RZECZOWA 

▪ DYPLOM  

▪ STATUETKA  

 

 

▪ Spośród wszystkich  instruktorów zostanie 

wylosowana nagroda niespodzianka.  

▪ NAGRODA FINANSOWA / RZECZOWA 

▪ DYPLOM  

▪ Dyplom za udział 

▪ Pakiet startowy  

▪ Drobny poczęstunek 

▪ Ciepły posiłek 

▪ Ciepłe i zimne napoje 

▪ Koszty dojazdu oraz noclegi pokrywają uczestnicy na własny koszt.

▪ Osoby niepełnoletnie są zobowiązane do przybycia na konkurs z opiekunem. Każdy opiekun ponosi 

odpowiedzialność za swojego podopiecznego. 

▪     Szczegółowy program konfrontacji zostanie opublikowany na stronie internetowej 

zok.zbaszynek.pl  po zebraniu listy uczestników najpóźniej na 7 dni przed finałem.  

▪ Regulamin konkursu, link do Karty Zgłoszeń oraz ramowy harmonogram konfrontacji - dostępne są 

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. 

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


▪ Uczestnicy powinni być  ubezpieczeni na czas pobytu i przejazdu na Finał Wojewódzki. 

Ubezpieczenia dokonuje uczestnik.  

▪ Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP i P.POŻ. podczas Finału Wojewódzkiego. 

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

▪ Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Finału wojewódzkiego Konfrontacji 

Lubuskich Instrumentalistów 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

▪ Zgoda rodziców/ opiekunów prawnych (1) 
▪ Oświadczenie COVID-19 (2)  
▪ Logotypy do wykorzystania (3) 


