
   REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  

 „Magia świąt” 

 I Organizatorzy: 

1. Organizatorami Konkursu są Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji                         

w Dąbrowie oraz Gmina Dąbrowa. 

II Uczestnicy: 

1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci, autorzy indywidualni                       

lub grupa rówieśnicza w następujących kategoriach wiekowych: 

- dzieci w wieku przedszkolnym 

- uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej 

- uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej. 

     2. W wymienionych kategoriach dopuszcza się udział indywidualny                         

i zbiorowy, (praca zbiorowa może być wykonana przez maksymalnie 3 osoby). 

Każdy uczestnik lub grupa może zgłosić tylko jedną pracę.  

III Zasady przygotowania prac: 

1. Tematem konkursu jest Magia Świąt Bożego Narodzenia. Dopuszcza                          

to dowolność przygotowania prac, z zastrzeżeniem, że forma pracy i jej 

wykonanie nie może godzić w poszanowanie dla tradycji bożonarodzeniowych. 

2. Do konkursu można zgłosić prace w formie przestrzennej, a także kartki 

świąteczne (wielkość kartki złożonej: A6 i A5 (inne nie będą oceniane), tylko 

kartki składane, technika dowolna, w tym grafika komputerowa, bez prac 

wykonanych wyłącznie z kupnych, gotowych elementów) 

3. Konkurs nie dotyczy rysunków, zarówno odręcznych jak i tych 

przygotowanych z tzw. kolorowanek. 



4. Prace konkursowe mogą być wykonane według wszelkich możliwości 

twórczych, według inspiracji i użytych form, zastrzeżeniem p.1.i p. 2. Ponadto, 

prace muszą być wykonane własnoręcznie przez dzieci biorące udział                        

w konkursie. Niedopuszczalne jest użycie gotowych figur. 

4. Prace nie spełniające powyższych kryteriów nie będą oceniane w konkursie.  

5. Do każdej pracy należy dołączyć karty zgłoszenia wraz z metryczką wg wzoru 

załączonego do niniejszego regulaminu. Metryczką należy tak przymocować do 

pracy, aby umożliwić identyfikację autora/autorów (podklejone do pracy od 

wewnątrz, przyszyte, przyczepione). Dodatkowo każda praca powinna być 

podpisana od wewnątrz (imię i nazwisko wykonawcy).  

IV Przyjmowanie prac: 

1. Wszystkie prace należy dostarczyć do dnia 13 grudnia 2019 r. do siedziby 

Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie, ul. Ks. prof. J. 

Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa. Przyjmowane będą tylko prace z kartą 

zgłoszenia i metryczką.  

V Kryteria oceny:  

1. Jury oceniać będzie między innymi: estetykę pracy, oryginalność, trwałość 

wykonania, walory plastyczne, ogólne wrażenie artystyczne, dobór i 

wykorzystanie materiałów, wkład pracy, a także świąteczny charakter pracy. 

2. Od oceny jury konkursowego uczestnikom konkursu nie przysługuje 

odwołanie. 

VI Nagrody: 

1. Wszystkie prace dostarczone na konkurs do siedziby Gminnego Ośrodka 

Kultury i Rekreacji w Dąbrowie, będą stanowiły ekspozycję we wnętrzach 

Urzędu Gminy, która potrwa od 17 grudnia 2019 do 20 stycznia 2020. 



2. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone według kategorii w jakiej zostały 

wykonane ( kategoria przestrzenna oraz kartka świąteczna), a ogłoszenie 

wyników i wręczenie nagród nastąpi 12 stycznia 2020 r. podczas finałowego 

koncertu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

VII Dodatkowe informacje: 

1. Złożenie pracy konkursowej oznacza zgodę uczestnika, 

opiekuna/rodzica/pedagoga i akceptację warunków niniejszego regulaminu. 

2. Autorzy prac, opiekunowie, rodzice i pedagodzy wyrażają zgodę na 

publikowanie i wykorzystywanie materiałów fotograficznych i filmowych 

dotyczących wykonanych prac w celach reklamujących konkurs, zarówno w 

mediach jak i poprzez kanały promocyjne GOKiR w Dąbrowie oraz Gminy 

Dąbrowa. Uczestnicy konkursu lub ich opiekunowie, rodzice i pedagodzy, 

zobowiązują się odebrać prace po zakończeniu ekspozycji, czyli po 20 stycznia 

2020 r.  

 


