
REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

"Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa 2018" 

 

CELE KONKURSU:  

Umożliwienie uczestnikom zaprezentowania swojego talentu, popularyzowanie polskich 

tradycji świątecznych, rozwijanie zdolności plastycznych dzieci i młodzieży oraz uczenie 

rywalizacji w przyjaznej atmosferze. Interpretacja tematu dowolna i zależna od osoby 

wykonującej pracę. 

 

ORGANIZATOR:  

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starym Polu. 

 

WSPÓŁORGANIZATOR: 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Polu.  

 

ZASADY UCZESTNICTWA:  

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży wg. następujących kategorii:  

 I kat. dzieci w wieku 3 - 4 lata  

 II kat. dzieci w wieku 5 - 6 lat  

 III kat. uczniowie klas 1 - 3 szkoły podstawowej  

 IV kat. uczniowie klas 4 - 6 szkoły podstawowej  

 V kat. uczniowie klas VII i gimnazjum  

 

2. Uczestnicy konkursu wykonują jedną kartkę świąteczną w formacie max. A5  

(po złożeniu), wykonane z papieru ręcznie, wybranymi przez siebie technikami 

plastycznymi - rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika itp. (kartka 

nie powinna zawierać gotowych elementów ozdobnych). 

3. Prace uczestników oceniane będą przez komisję konkursową, która w swojej ocenie 

będzie uwzględniać:  

- poziom artystyczny wykonanej pracy, 

- oryginalność, pomysłowość, pracochłonność, estetyka wykonania,  

- stopień nawiązania do tradycji, 

- samodzielność wykonywanej pracy.  



4. Do pracy należy dołączyć karteczkę z imieniem, nazwiskiem i kategorią wiekową. 

5. Termin dostarczenia prac konkursowych przez uczestników upływa 1 grudnia 2018 

roku.  

6. Podsumowanie konkursu odbędzie się 14 grudnia o godzinie 16:00 podczas 

„Warsztatów Bożonarodzeniowych” w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu  

w Starym Polu o godzinie 16:00. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie 

internetowej www.gokisstarepole.pl.  

7. Jury konkursu przyzna nagrody i wyróżnienia ufundowane przez Gminną Komisję 

ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Polu oraz GOKiS  

we wszystkich kategoriach wiekowych. 

8. Prace nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność GOKiS (kartki zostaną 

rozesłane z życzeniami świątecznymi od uczestników konkursu oraz pracowników 

GOKiS do instytucji, urzędów, firm oraz wielu osób, z którymi GOKiS współpracuje). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


