
REGULAMIN KONKURSU  

NAJPIĘKNIEJSZA ZEWNĘTRZNA DEKORACJA BOŻONARODZENIOWA  

2021 r. 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem „Konkursu na Najpiękniejszą Zewnętrzną Dekorację 

Bożonarodzeniową” jest Mieroszowskie Centrum Kultury, ul. Żeromskiego 28, 

58-350 Mieroszów. 

 

2. Cele konkursu: 

a) kultywowanie tradycji świąt Bożego Narodzenia. 

b) wyłonienie najpiękniejszej zewnętrznej dekoracji świątecznej. 

c) propagowanie twórczości dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez ukazanie nastroju 

Świąt Bożego Narodzenia. 

d) stworzenie możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych. 

e) rozwijanie kreatywności dzieci, młodzieży i dorosłych, poprzez poszukiwanie 

różnorodnych rozwiązań plastycznych (ciekawych materiałów, konstrukcji i technik 

plastycznych). 

 

3. Termin 

Prezentacja oraz ocena prac konkursowych odbędzie się dnia 17 grudnia 2021 r., 

podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego w mieroszowskim Rynku. 

 

4. Zgłoszenia do konkursu 

Gotowe prace należy dostarczyć i ustawić dnia 17 grudnia w Mieroszowskim 

Rynku 

Do zgłoszonej pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą następujące informacje: 

a) imię i nazwisko autora/ów lub nazwę grupy , 

b) wiek , 

c) numer telefonu do kontaktu 

 

5. Nagrody 

a) Zwycięzca/y konkursu otrzyma nagrodę ufundowaną przez Mieroszowskie 

Centrum Kultury. 

 

 

ZASADY KONKURSU 

 

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Mieroszów: dzieci, 

młodzieży oraz dorosłych. 

 

2. Prace mogą tworzyć zarówno osoby indywidualne, jak również grupy. 

3. Grupy wykonujące prace mogą być grupami mieszanymi (dzieci/młodzież/ 

dorośli). 



4. Prace zgłoszone do konkursu powinny mieć format prac przestrzennych, 

wielkości minimum 1 metra. 

 

5. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice, przy użyciu dowolnych 

materiałów i ozdób. 

 

6. Wykonana praca musi być trwała i odporna na działanie czynników zewnętrznych. 

 

7. Tematyka wykonanych prac musi by związana ze Świętami Bożego Narodzenia. 

 

8. Zgłoszenie pracy do konkursu, jest jednocześnie potwierdzeniem praw autorskich 

wykonawcy oraz zgodą uczestnika  na publikowanie przez Organizatora  wizerunku i 

zdjęć, w materiałach związanych z w. w.  konkursem. 

 

9. Prace konkursowe nie ulegają zwrotowi! Będą stanowić bożonarodzeniową 

dekorację Rynku w Mieroszowie przez cały okres świąteczny. 

 

 

OCENA PRAC 

 

1. W konkursie spośród wszystkich zaprezentowanych, nagrodzona zostanie 

jedna praca, otrzymując tytuł „Najpiękniejszej Dekoracji Bożonarodzeniowej 2021 

r.” oraz nagrodę rzeczową. 

 

2. Pozostali wykonawcy prac otrzymają dyplom oraz upominek. 

 

3. Oceny prac dokona komisja powołana w dniu rozstrzygnięcia konkursu. 

 

4. Komisja będzie brała pod uwagę: 

a) zgodność z tematem, 

b) pomysłowość i oryginalność formy, 

c) estetykę wykonania, 

d) ogólny wyraz artystyczny. 

 

5. Komisja odrzuci prace niezgodne z tematem lub pozbawione metryczki. 

 

6. Decyzja i ocena komisji jest ostateczna i niepodważalna. 

 

7. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w mieroszowskim 

Rynku dnia 17 grudnia o godz. 16.00. 

 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji oraz wprowadzenia zmian 

w regulaminie. 


