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REGULAMIN  

Gminnego Świątecznego Konkursu Plastycznego  

na Kartkę Bożonarodzeniową  

 
 1. Postanowienia ogólne:  

1) Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach. 

2) Współorganizator: Gminna Biblioteka Publiczna   

im. Stanisława Staszica w Buczkowicach. 

3) Konkurs ma charakter otwarty. Zasięg konkursu jest gminny.  

 2. Cele konkursu: 

1) popularyzowanie i podtrzymywanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, 

2) pobudzenie inwencji twórczej,  

3) popularyzacja plastycznej twórczości dzieci, młodzieży i dorosłych. 

 3. Tematyka konkursu: 

Tematyką konkursu jest kartka związana z okresem Bożego Narodzenia. Na kartce mogą znaleźć się 

symbole świąt takie jak pięknie ubrana choinka; szopka z dzieciątkiem i świętą rodziną oraz 

zwierzątkami; wędrujący od domu do domu kolędnicy w tradycyjnych strojach; aniołki; ozdoby 

choinkowe; stroiki i wiele innych. Oczywiście na kartce powinien się znaleźć napis z życzeniami  

np. Wesołych Świąt, Spokojnych Świąt, Radosnych Świąt itp...   

 4. Warunki uczestnictwa: 

1) Uczestnikami konkursu są dzieci, młodzież oraz dorośli, zgłaszani do konkursu przez placówki 

oświatowe i kulturalne lub indywidualnie. 

2) Uczestnicy przygotowują kartki bożonarodzeniowe wykonane dowolnymi technikami plastycznymi 

(rysunek, malarstwo, wyklejanka, grafika, kolaż, witraż i inne formy płaskie i półprzestrzenne). 

3) Kartki bożonarodzeniowe powinny być maksymalnie formatu a5 i nie zawierać życzeń. 

4) Narzędzia: pisaki, kredki, pastele, farby, tusze, komputer, farby witrażowe, papiery przylepne itp. 

5) Liczba prac dostarczonych przez uczestnika: maksymalnie 2 prace z jednej placówki. 

6) Prace nie będą uczestnikom zwracane. Kartki zostaną wysłane do przedstawicieli lokalnych władz. 

7) Praca powinna mieć jednego autora. 

8) Praca powinna być czytelnie opisana na odwrocie imieniem, nazwiskiem, wiekiem, klasą  

i miejscowością autora oraz powinna być do niej dołączona KARTA ZGŁOSZENIA DLA UCZESTNIKÓW 

INDYWIDUALNYCH (w przypadku uczestników indywidualnych) lub DLA PLACÓWEK (w przypadku 

uczestników zgłaszanych przez placówki), które stanowią załączniki do niniejszego regulaminu.  

 5. Terminy: 

1) Opisane prace wraz z kartami zgłoszeń należy składać do 1. grudnia br., po tym terminie prace nie 

będą przyjmowane.  
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2) Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu, połączone z rozdaniem nagród oraz pokonkursową 

wystawą odbędzie się 17. grudnia 2017 r. (niedziela) o godz. 15:00 w budynku Sokolni 

w Buczkowicach. 

3) Informacje o wynikach konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Gminnego Ośrodka 

Kultury w Buczkowicach www.gokbuczkowice.com 

4) Nagrody, które nie zostaną odebrane w czasie uroczystego ogłoszenia wyników zwiększają pulę 

nagród kolejnych konkursów. 

 6. Ocena, nagrody i promocja: 

1) Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów. 

2) W konkursie nie będą oceniane prace nadesłane w złym stanie technicznym (np. odpadające 

makarony, trociny, brokat, kasze, plastry itp.). 

3) Prace konkursowe będą oceniane w 5 kategoriach wiekowych: 

 przedszkola, 

 klasy I-III, 

 klasy IV-VI, 

 klasa VII i gimnazjum, 

 młodzież i osoby dorosłe. 

4) Nagrody przyzna jury w porozumieniu z organizatorami. W każdej kategorii planuje się przyznanie 

puli nagród: 

 miejsca od 1 do 3, 

 maksymalnie 5 wyróżnień. 

5) Autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

 7. Postanowienia końcowe: 

1) Nadesłanie w terminie pracy spełniającej warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika 

niniejszego „Regulaminu konkursu” oraz oświadczenie, że praca jest wynikiem oryginalnej twórczości 

i że nie narusza praw osób trzecich, a w razie gdyby, mimo zachowania należytej staranności, do 

takiego naruszenia doszło, zwolnienie organizatorów konkursu od odpowiedzialności za takie 

naruszenie. 

2) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych oraz wizerunku 

i danych autora w materiałach promocyjnych bez dodatkowej zgody autorów oraz bez wypłacenia 

honorariów autorskich. 

3) Opisane prace wraz z kartami zgłoszeń (na kartach stanowiących załącznik do niniejszego 

regulaminu, które są dostępne na stronie internetowej GOK: www.gokbuczkowice.com, zakładka 

Aktualności) prosimy dostarczać do GOK w Buczkowicach osobiście lub przesłać na adres pocztowy:  

Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach,  43-374 Buczkowice, ul. Wyzwolenia 554,  

tel./fax (33) 8177 120,  email:  gokbuczkowice@wp.pl    

http://www.gokbuczkowice.com/
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