
BOŻONARODZENIOWY KONKURS PLASTYCZNY 2021 

REGULAMIN   

 

I. Organizatorzy:  Gminny Ośrodek Kultury w Kłoczewie 

       Gminna Biblioteka Publiczna w Kłoczewie 

 

II. Cele konkursu: 

1. Kultywowanie tradycji i zwyczajów Bożonarodzeniowych. 

2. Stworzenie możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych. 

3. Rozwijanie talentu artystycznego, kreatywności, wyobraźni, umiejętności manualnych 

i plastycznych wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych. 

 

III. Kategorie konkursu: 

1. KARTKA ŚWIĄTECZNA - wykonana dowolną techniką plastyczną, rozmiar pracy A5/A4. 

Wykonawcy: dzieci do lat 12, młodzież 13 – 17 lat, osoby dorosłe z terenu gminy 

Kłoczew. 

2. LAMPION BOŻONARODZENIOWY - wykonany dowolną techniką plastyczną,  

np. rzeźba, ceramika, wycinanka, wyklejanka, itp. oraz wzajemne połączenie różnych 

technik; wysokość lampionu minimum 20 cm. 

Wykonawcy: dzieci do lat 12, młodzież 13 - 17 lat, osoby dorosłe z terenu gminy 

Kłoczew. 

3. SZOPKA BOŻONARODZENIOWA – praca przestrzenna, wykonana z dowolnych  

    materiałów. 

UWAGA! Szopki muszą być wykonane ręcznie 

i nie mogą zawierać gotowych elementów, 

dostępnych w handlu. 

Wykonawcy: Klasa, rodzina, Koła Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszenia z terenu    

 Gminy Kłoczew. 

 

IV. Warunki uczestnictwa: 

1. Uczestnicy konkursu wykonują jedną pracę. 

2. Pracę konkursową należy wykonać samodzielnie. 

3. Każdą pracę należy podpisać następującymi danymi: imię i nazwisko autora, wiek, nazwa 

szkoły, tel. kontaktowy (kategoria konkursu 1 i 2); pełna nazwa KGW,  Stowarzyszenia, 

podanie imion i nazwiska rodziny, nazwa szkoły i klasy, tel. kontaktowy (kategoria 

konkursu 3). 

4. Prace należy dostarczyć do siedziby Organizatora (Gminny Ośrodek Kultury                         

w Kłoczewie, ul. Klonowa 2) do dnia 15 grudnia 2021 r. 



5. Złożone prace zostaną wyeksponowane na wystawie w holu Urzędu Gminy Kłoczew. 

6. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich 

na rzecz Organizatora. 

7. Dane uczestników będą wykorzystane w celu organizacyjnym Konkursu oraz jego 

promocji w mediach. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie i publikację prac osób biorących 

udział w konkursie dla potrzeb GOK w Kłoczewie. Zgoda zostaje wyrażona 

bezterminowo, nieodpłatnie i bez ograniczeń podmiotowych i przedmiotowych.  

 

V. Ocena Jury: 

1. Prace konkursowe oceniać będzie Komisja powołana przez Organizatora. 

2. Komisja oceniać będzie według następujących kryteriów: 

- zgodność z podanymi wytycznymi 

- poziom trudności i samodzielności wykonania  

- ogólny wyraz artystyczny 

- estetyka, oryginalność i pomysłowość wykonania 

 

VI. Nagrody i wyróżnienia:  

1. Podziału nagród dokonuje Komisja. Głównymi sponsorami nagród są Organizatorzy. 

2. Podsumowanie Konkursu odbędzie się dnia 16 grudnia 2021 r. w siedzibie Organizatora. 

3. Protokół z obrad Jury zostanie opublikowany na stronie gok-kloczew.pl oraz na portalu 

Facebook. 

 


