
REGULAMIN 
 

KONKURSU PLASTYCZNO- TECHNICZNEGO 

DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH 

„NAJPIĘKNIEJSZA OZDOBA CHOINKOWA” 
 

 

1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Książkach. 

2. Celem konkursu jest: 

-  przybliżenie i zainteresowanie dzieci, młodzieży i dorosłych tradycją 

związaną ze Świętami Bożego Narodzenia 

- rozwijanie wyobraźni przestrzennej 

- prezentacja talentów plastycznych 

- popularyzowanie wiedzy plastycznej i wzbogacanie warsztatu 

plastycznego; 
 

3. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży i dorosłych.   

                         

4. Zadaniem uczestników jest przygotowanie przestrzennej ozdoby 

choinkowej. Technika wykonania prac jest dowolna.  Forma dowolna – 

dopuszczalne bombki, łańcuchy, figurki itp. (płaskie lub przestrzenne 

wykończone z każdej strony). Ozdoby mogą być wykonane z naturalnych 

materiałów typu: orzechy, szyszki, pestki owoców, ziarna zbóż, drewno, 

itp. Dopuszcza się folię , tkaninę, plastik, nici, koraliki, cekiny, itp. Ozdoby 

mogą być także wykonane na drutach albo szydełku. Nie dopuszcza się 

jedynie stosowania powszechnie dostępnych zestawów służących 

do tworzenia zabawek choinkowych. Prace zgłoszone do konkursu  

powinny dać się powiesić na choince – posiadać odpowiedni zaczep, 

mocowanie, nie mogą być zbyt ciężkie, powinny być odporne na warunki 

atmosferyczne – będą ozdobą choinki gminnej przed budynkiem GOK. 

 

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 27 listopada 2020r. 

7. Prace powinny zawierać informacje (metryczka przyczepiona do pracy 

konkursowej): 

- imię, nazwisko, kategorię konkursową; 

- nazwisko i 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: 

- pomysłowość, trafność i poprawność ukazania tematu pracy; 

- jakość i estetyka wykonania; 

- oryginalność zastosowanej techniki plastycznej. 

- samodzielność 

- wrażenie artystyczne 

-  nawiązanie do tradycji świątecznej 

10. Prace ocenione będą w trzech kategoriach konkursowych:  

- kategoria I – kl. 0- IV 

- kategoria II – kl. V- VIII 

- kategoria III-  młodzież szkół ponadpodstawowych i dorośli 

 

11. Rozwiązanie konkursu  nastąpi 30 listopada 2020r. w Gminnym Ośrodku 

Kultury w  Książkach  przez powołane jury.  

12. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Gminnego 

Ośrodka Kultury 01 grudnia 2020r. 

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

autorzy prac zostaną powiadomieni o terminie wręczenia nagród. 
 

14. Nagrodzone prace będą ozdobą choinki gminnej ustawionej przed budynkiem 

GOK. 

15. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na 

zaprezentowanie prac na choince gminnej 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. Wszelkich dodatkowych informacji udziela organizator konkursu  pod nr tel. 

566888139 

  Organizator konkursu: 

       Dyrektor 

Gminnego Ośrodka Kultury  

                                                                                                         w Książkach  

  

 


