
REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„BOŻONARODZENIOWY ANIOŁ” 
 

Tradycyjna bożonarodzeniowa ma swój niezaprzeczalny urok. Mało kto zdaje 

sobie sprawę z symbolicznego znaczenia anioła, gwiazdy czy choinki. 

Tegoroczny konkurs świąteczny ma zachęcić uczestnika konkursu do 

samodzielnego wykonania „Anioła”, będącego opiekunem domu i jego 

mieszkańców.  

Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich, którzy zechcą 

wykonać pracę plastyczną „Anioła” jako zjawiska, nie dającego się do końca 

wyobrazić w ludzkim rozumowaniu. 

Głównym celem konkursu jest pobudzenie wyobraźni, kreacji plastycznej oraz 

zachęcanie do czerpania inspiracji twórczych z klimatu Świąt Bożego 

Narodzenia. 

§ 1 

Cele Konkursu: 

1. Zaprezentowanie własnych wyobrażeń o postaciach Aniołów. 

2. Rozwój wyobraźni i umiejętności plastycznych wśród dzieci, młodzieży  

i dorosłych. 

3. Promowanie talentów plastycznych przez umożliwienie prezentacji prac. 

4. Uwrażliwienie na duchowe aspekty życia. 

§ 2 

Organizator Konkursu: 

Gminne Centrum Kultury w Inowłodzu.  

§ 3 

Założenia organizacyjne 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych: 

1) szkoła podstawowa - klasy I - III 

2) szkoła podstawowa - klasy IV-VII 

3) gimnazjum i os. do 18 roku życia 

4) osoby dorosłe 

2. Prace powinny być wykonane w formie przestrzennej.  

Format pracy minimalnie od 25cm x 15cm  

Każdy z uczestników może przekazać do konkursu tylko jedną pracę. 

3. Praca plastyczna winna być podpisana wg następującego wzoru: 

-Imię, nazwisko 

-Telefon  uczestnika konkursu  

-Wiek 

-Klasa 

-Tytuł pracy 

-Nauczyciel prowadzący 

-Rodzic/opiekun - podpis 

Rodzic/opiekun prawny musi wyrazić zgodę na udział dziecka w konkursie 



plastycznym podpisując się na metryczce. 

4. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich. 

5. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 

Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie 

danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 

833, z późn. zm). 

6. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. 

§ 4 

Ocena prac konkursowych 

1. Prace należy składać w terminie do 14 grudnia 2017 r.  w siedzibie 

Gminnego Centrum Kultury w Inowłodzu. 

O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora. 

Komisja konkursowa oceni nadesłane prace przyznając nagrody i wyróżnienia. 

O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni na stronie internetowej 

Gminnego  Centrum Kultury Zamek w Inowłodzu lub telefonicznie. 

2. Jury pod uwagę weźmie: 

• umiejętność doboru tematu pracy, 

• estetykę i technikę wykonania, 

• jakość wykonania, 

• oryginalność i pomysłowość. 

3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nieodwołalne. 

4. Prace przechodzą na własność organizatora. 

§ 5 

Ogłoszenie wyników Konkursu 

1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 16 grudnia 2017 r. o godz. 15.00  

w siedzibie Gminnego Centrum Kultury 

2. Prace laureatów będą prezentowane na wystawie pokonkursowej 

na Zamku w Inowłodzu. 

§ 6 

Nagrody 

Organizator przyzna trzy nagrody główne w każdej kategorii wiekowej. 

Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród. 
 


