
REGULAMIN KONKURSU  

„MOJE DRZEWKO BOŻONARODZENIOWE” 

 

Organizatorem konkursu jest: 

Mieroszowskie Centrum Kultury, ul. Żeromskiego 28, 58-350 Mieroszów. 

 

Cel konkursu: 

1. Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia. 

2. Pogłębienie wiedzy na temat symboli związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. 

3. Rozwijanie aktywnej twórczości plastycznej dzieci i dorosłych, w formie 

doskonalenia różnorodnych technik plastycznych. 

4. Twórcza organizacja czasu wolnego. 

5. Pobudzanie aktywności społecznej u dzieci i dorosłych. 

 

Założenia organizacyjne: 

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkających w 

Gminie Mieroszów. 

2. Tematem konkursu jest „MOJE DRZEWKO BOŻONARODZENIOWE”. 

3. Przyjmowane i oceniane będą prace w kategoriach: 

PRACE INDYWIDUALNE: 

 kategoria I – przedszkolak  

 kategoria II – uczeń klasy 1-4  

 kategoria III – uczeń klasy 5-8  

 kategoria IV – uczeń liceum do 18 r. ż.  

 kategoria V – dorosły  

PRACE GRUPOWE: 

 kategoria VI – przedszkolaki  

 kategoria VII – uczniowie szkoły podstawowej  

 kategoria VIII – uczniowie liceum do 18 r. ż.  

 kategoria IX – dorośli  

 kategoria X – dzieci i dorośli  

4. Każdy uczestnik indywidualny lub grupa może zgłosić do konkursu jedną, nigdzie 

nie publikowaną wcześniej pracę. 

5. Praca powinna być wykonana w dowolnej formie przestrzennej, przypominającej 

drzewko, przy użyciu różnych technik plastycznych i rękodzielniczych. 

6. Każda praca powinna być opisana: imię i nazwisko, wiek, kategoria. 

7. Do pracy należy dołączyć wydrukowane oświadczenie podpisane przez opiekuna 

lub autora/autorów. 



8. Udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na publiczną prezentację zgłoszonej 

pracy. 

 

Warunki konkursu: 

1. Konkurs przeprowadzony zostanie w dziesięciu wyżej wymienionych kategoriach. 

2. Ostateczny termin zgłaszania prac upływa 11.12.2020 r. 

3. Prace konkursowe należy dostarczyć do siedziby Mieroszowskiego Centrum 

Kultury w Mieroszowie przy ul. Żeromskiego 28, w godzinach 8.00-13.00. 

4. W sprawie dostarczenia prac prosimy o wcześniejszy kontakt pod numerem telefonu: 

74 880 12 68. 

5. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja 

Konkursowa. 

6. Komisja wybierze po jednej zwycięskiej pracy z każdej kategorii. 

7. Drzewka bożonarodzeniowe będą oceniane według następujących kryteriów: 

- ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu, 

- opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów, 

- wkład pracy, 

- estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji, 

 - walory plastyczne. 

7. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 

8. Wystawa prac i ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 21.12.2020 r.                                

w mieroszowskim Rynku. 

9. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu oraz miejsca ogłoszenia 

wyników konkursu. 

10. Wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne na profilu facebook-owym 

Mieroszowskiego Centrum Kultury. 


