
REGULAMIN 
 

KONKURSU PLASTYCZNO- TECHNICZNEGO 

DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH                    

I DOROSŁYCH 

„NAJPIĘKNIEJSZY STROIK ŚWIĄTECZNY” 
 

 

1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Książkach. 

2. Celem konkursu jest: 

• propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Bożego 

Narodzenia, 

• stworzenie okazji do indywidualnej działalności artystycznej oraz 

wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego 

robienia stroików bożonarodzeniowych, 

• rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej  

• powrót do tradycji wykonywania stroików bożonarodzeniowych, 

• rozwijanie wrażliwości estetycznej, 

• stworzenie możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych, 

• umożliwienie przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji 

Świąt Bożego Narodzenia. 

3. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży szkół ponadpodstawowych i 

dorosłych.   

                         

4. Zadaniem uczestników jest przygotowanie stroika bożonarodzeniowego do 

dekoracji stołu. Technika wykonania prac jest dowolna.  Forma dowolna 

–preferowane  wykonanie z naturalnych materiałów, takich jak: orzechy, 

szyszki, kora, igliwie, wata, słoma, ozdoby zrobione z bibuły, krepiny, 

papieru, zboża, drewna, zasuszonych roślin oraz elementów wykonanych 

samodzielnie itp.  Stroiki powinny być funkcjonalne, czyli takie którymi 

można udekorować świąteczny stół. 

5. Prace powinny być wykonywane indywidualnie i samodzielnie.  

Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę. 

 

6. Prace konkursowe należy  złożyć osobiście w biurze Gminnego Ośrodka 

Kultury w Książkach do 11 grudnia 2020r. 

7. Prace powinny zawierać informacje (metryczka przyczepiona do pracy 

konkursowej): 

- imię, nazwisko,  

- telefon kontaktowy  

8. Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć kartę zgłoszenia, która jest 

dostępna w biurze Gminnego Ośrodka Kultury oraz na stronie 

internetowej Gminnego Ośrodka Kultury. 

 

 



 

9. Kryterium oceny będą: 

 • oryginalność kompozycji, 

• estetykę wykonania, 

• wykorzystanie materiałów naturalnych, brak elementów gotowych 

• wkład pracy, 

• walory artystyczne pracy 

10. Prace ocenione będą w jednej kategorii konkursowej:  

             – młodzież szkół ponadpodstawowych i dorośli 

 

 

11. Rozwiązanie konkursu  nastąpi 15 grudnia 2020r. w Gminnym Ośrodku 

Kultury w  Książkach  przez powołane jury.  

12. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Gminnego 

Ośrodka Kultury  16 grudnia 2020r. 

13. Najciekawsze prace (wyłonione przez powołane jury) zostaną nagrodzone, a 

autorzy prac zostaną powiadomieni o terminie wręczenia nagród. 
 

14. Nagrodzone prace będzie można obejrzeć w GOK. 

 

15. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na 

zaprezentowanie prac oraz przetwarzanie danych osobowych autorów prac na 

potrzeby konkursu. 

16. Organizator zastrzega sobie prawo zachowania na własność prac 

konkursowych. 

17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

18. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu. 

19. Wszelkich dodatkowych informacji udziela organizator konkursu  pod nr tel. 

566888139 

  Organizator konkursu: 

       Dyrektor 

Gminnego Ośrodka Kultury  

                                                                                                         w Książkach  

  

 


