
 
 KONKURS  BOŻONARODZENIOWY 

Regulamin 
 
 I.    ORGANIZATORZY:  

 Gminny Ośrodek Kultury 

II.      CEL KONKURSU: 
     Kultywowanie tradycji związanych ze świętami  Bożego Narodzenia.  
     Podtrzymanie zwyczaju własnoręcznego wykonywania dekoracji świątecznych. 
     Prezentacja najciekawszych prac.  
 Wymiana doświadczeń między nauczycielami plastyki., rodzinami. 
 Konfrontacja osiągnięć artystycznych. 
 Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci, młodzieży oraz dorosłych. 
 Wspieranie działań charytatywnych i ważnych społecznie. 

III.   WARUNKI  KONKURSU:   
1. Temat: Moja choinka 
2. Technika prac:  Dowolna. Własnoręcznie wykonaną choinkę dowolnej wielkości i kształtu 

dekorujemy według własnego pomysłu.  Do dekoracji stosujemy materiały naturalne, szyszki, papier 
kolorowy, bibułkę krepę, cekiny, koraliki, tkaniny ozdobne, makarony itp. Choinka powinna stać na 
podstawce i być stabilna. 

3. Każda praca powinna zawierać dobrze przytwierdzoną metryczkę zawierającą:  
 imię i nazwisko autora,  
 wiek , klasę, 
 nazwę i adres placówki,  
 imiona i nazwiska przedstawicieli rodziny (wymagany jest tylko adres i telefon kontaktowy)  

4.      Każdy uczestnik konkursu zgłasza wyłącznie jedną pracę. 
5.       Prace należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie ul. Kościelna 5 do  2 grudnia 2015 r. 
6.       Choinki oceni powołana komisja konkursowa. 
7.      Prace  oceniane będą indywidualnie w  kategoriach wiekowych : 

 Dzieci przedszkolne i uczniowie kl. I - III 

 Uczniowie szkół podstawowych kl.  IV-VI 

 Uczniowie szkół gimnazjalnych 

 Dorośli 

 Rodzina (max.5 osób) 

8. Ocenie podlegać będą: estetyka wykonania, zgodność z tematem, pomysłowość, oryginalność, 

zaangażowanie i wkład pracy rodziny, umiejętności manualne, stopień trudności. 

 NAGRODY , WYSTAWA POKONKURSOWA                                                                                     
1. Dla laureatów przewidziano nagrody i wyróżnienia. 
2. Wystawa prac oraz wręczenie nagród  odbędzie się 6 grudnia (niedziela) o godz.15.00 w Świetlicy 

Wiejskiej w Pomarzanach Fabrycznych. 

3. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora, zostaną wykorzystane na cele 
charytatywne. 
 

Dostarczając pracę na konkurs Uczestnik konkursu oświadcza, że: 

- akceptuje warunki regulaminu; 

- wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby konkursu. 

- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie, jeśli nastąpi taka konieczność. 

 
Wszystkich serdecznie zapraszamy do licznego udziału w konkursie. 


