
 

 

                                      REGULAMIN PLASTYCZNEGO KONKURSU 

BOŻONARODZENIOWEGO           

 

1. Organizator: 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małdytach 

ul. Kopernika 13 b, 14-330 Małdyty, tel: 89 758 61 34, e-mail: gok.maldyty@wp.pl 

2. Cele konkursu: 

* kontynuacja oraz pielęgnowanie  tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia 

* rozwijanie umiejętności łączenia różnych technik plastycznych, sprawności manualnej oraz 

poczucia estetyki 

* rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej oraz pobudzenie aktywności twórczej 

3. Uczestnicy: 

Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z terenu Gminy Małdyty. 

4. Kategorie: 

*   I kategoria – Przedszkolaki 

*  II kategoria – uczniowie Szkół Podstawowych ( klasy I-III) 

*  III kategoria – uczniowie Szkół Podstawowych ( klasy IV-VI) 

*  IV kategoria – uczniowie Szkół Podstawowych ( klasy VII-VIII) 

*  V kategoria – uczniowie szkół średnich 

*  VI kategoria – osoby dorosłe 

5. Kryteria oceny: 

* technika oraz format pracy dowolne 

* zgodność z tematem konkursu 

* twórcze i oryginalne podejście do tematu 

* estetyka prac  

* jakość wykonania 

* każda praca powinna zawierać wypełnioną kartę zgłoszeniową 

* uczestnik konkursu wykonuje przynajmniej jedną pracę z poszczególnych kategorii: 

1. kartka bożonarodzeniowa, 2. stroik bożonarodzeniowy, 3. ozdoba choinkowa   

6. Terminy:  

* prace konkursowe należy dostarczyć osobiście (po uprzednim kontakcie telefonicznym) lub 

za pośrednictwem poczty w terminie do 14.12.2020 r. w GOKiS w Małdytach ul. Kopernika 

13 b, 14-330 Małdyty 

* rozstrzygnięcie konkursu oraz rozdanie nagród odbędzie się 18.12.2020 r.  

* finałem konkursu będzie wystawa prac w GOKiS w Małdytach od 18.12.2020 r. 

 *prace biorące udział w konkursie zostaną przekazane na licytację WIELKIEJ ORKIESTRY 

ŚWIĄTECZNEJ POMOCY  

7. Nagrody: 



 

 

 *oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora, przyzna nagrody i wyróżnienia  

w każdej kategorii, zarówno wiekowej jaki tematycznej. Wszyscy uczestnicy konkursu 

otrzymają pamiątkowe dyplomy  

*rozdanie nagród odbędzie się poprzez indywidualne, telefoniczne ustalanie terminów. 

8. Informacje dodatkowe: 

* Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany  postanowień regulaminu  

* udział w konkursie oraz podpisanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z akceptacją 

regulaminu,  wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez 

Organizatora do celów organizacyjnych i promocyjnych konkursu. 

Administratorem danych osobowych jest GOKiS w Małdytach, ul Kopernika 13 b, 14-330 

Małdyty. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą tylko w celu przeprowadzenia 

konkursu.   

 

 


