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Regulamin konkursu plastycznego  
„Najpiękniejsza Ozdoba Choinkowa” 

 

I Organizator konkursu 

 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Zapolicach 

 

II Cel i przedmiot konkursu 

 Stworzenie okazji do rodzinnej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy 

na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego robienia ozdób 

bożonarodzeniowych. 

 Umożliwienie najmłodszym dzieciom zaprezentowania własnego talentu 

plastycznego oraz nagrodzenia i prezentacji prac. 

 

III.  Warunki uczestnictwa w konkursie 

 Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół  

podstawowych klas I-III i IV-VI z terenu gminy Zapolice. 

 Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków konkursu. 

 Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej, 

dołączenie do niej pracy i dostarczenie ich do Gminnego Ośrodka Kultury  i 

Sportu w Zapolicach lub przesłanie w formie elektronicznej sfotografowanej 

pracy i karty zgłoszenia na adres mailowy biuro@gokiszapolice.pl. 

 Każda osoba przystępująca do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych, a także na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku 

oraz materiałów sporządzonych z jego udziałem na potrzeby promocji 

wydarzenia na wszystkich nośnikach i we wszystkich mediach, podanie danych 

ma charakter dobrowolny lecz konsekwencją braku zgody będzie odmowa 

udziału w konkursie. 

IV Forma prezentacji pracy konkursowej 

 Własnoręczne wykonanie ozdoby choinkowej w formie przestrzennej, o 

dowolnym kształcie przy użyciu dowolnych surowców. 

 Ozdoba musi być wykonana w sposób umożliwiający zawieszenie jej na 

choince (np. zawieszki, bombki). 

 Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę. 
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V Miejsce i termin składania prac konkursowych 

 Prace należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zapolicach  

osobiście lub mailem biuro@gokiszapolice.pl do dnia 17 grudnia 2020 r.  

 Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.      

 Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 43 823-19-86. 

 

VI Ocena prac konkursowych 

 Prace będą oceniane w następujących kategoriach: 

-    Przedszkola 

-    Klasy I-III szkoła podstawowa 

-    Klasy IV-VI szkoła podstawowa 

 Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową. 

 Kryteria oceny: 

           –   oryginalność pomysłu 

           –   staranność wykonania 

           –   efekt estetyczny 

 

VII. Rozstrzygnięcie konkursu 

 W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa dokona oceny 

prac i przyzna nagrody oraz wyróżnienia.             

 Ogłoszenia wyników nastąpi nie później niż 22 grudnia 2020 r. 

 Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej Gminnego Ośrodka 

Kultury i Sportu w Zapolicach. 

 O terminie i sposobie przekazania nagród poinformujemy telefonicznie. 

 
 

  


