
Regulamin konkursu plastycznego: 

Święty Mikołaj – Jaki On jest? 

1. Organizator: 

Miejsko – Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Adeli Nawrot w Bodzentynie  

 

2. Cele konkursu i kategorie wiekowe 

● rozwijanie wyobraźni dzieci i młodzieży, 

● promowanie samodzielności w działaniach twórczych, 

● kultywowanie tradycji świątecznych, 

● rozwijanie kreatywności, aktywności i twórczych postaw najmłodszych. 

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów 

szkół podstawowych z terenu gminy Bodzentyn. Prace konkursowe należy wykonać 

indywidualnie. 

 

Ocena prac odbywać się będzie w następujących kategoriach wiekowych: 

● GRUPA I: dzieci w wieku przedszkolnym  

● GRUPA II: uczniowie klas I – III szkół podstawowych, 

● GRUPA III: uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych. 

 

3. Warunki uczestnictwa: 

Warunkiem uczestnictwa jest: 

1)  wykonanie dowolną techniką pracy plastycznej w formacie A4. Każda z prac powinna 

być czytelnie opisana i zawierać następujące informacje: imię i nazwisko, autora, wiek, grupa 

oraz adres zamieszkania, 

2) przesłanie podpisanego przez opiekuna załącznika: Klauzura informacyjna dotycząca 

ochrony danych osobowych (zał. 1), 

3) przesłanie podpisanego przez opiekuna załącznika zgoda na wykorzystanie 

wizerunku/prac plastycznych w celach konkursowych (zał. 2). 

 

4. Terminy: 

● prace konkursowe z dopiskiem „Konkurs Mikołajkowy” należy dostarczyć drogą pocztową 

(decyduje data wpływu stempla pocztowego), w nieuszkodzonej formie na adres: 



Miejsko – Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie, 

 ul. Rynek Górny 11 

26-010 Bodzentyn  

● Prace należy dostarczyć do dnia 2 grudnia (środa) 2020 r. Prace dostarczone po 

wymaganym terminie lub niespełniające regulaminowych wymogów nie wezmą udziału  

w konkursie. 

● Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do 6  grudnia 2020 r. Organizatorzy zastrzegają sobie 

prawo do zmiany regulaminu, w tym terminu rozstrzygnięcia konkursu. 

5. Ocena i nagrody: 

W skład jury wejdą przedstawiciele organizatora konkursu. Decyzje jury są ostateczne i nie 

przysługuje od nich odwołanie.  

Ocenie będą podlegać: ogólne wrażenie artystyczne, wkład pracy, walory plastyczne 

(kompozycja, kolorystyka), estetyka wykonania, oryginalny pomysł, samodzielność 

wykonania. 

Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody, pozostali uczestnicy otrzymają drobny 

upominek. 

 

Informacje dodatkowe: 

● Nadesłanie w terminie prac spełniających warunki konkursu oznacza akceptację przez 

uczestnika „Regulaminu konkursu” 

● Organizator nie zwraca prac zgłoszonych do udziału w konkursie. 

● Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia lub przedłużenia czasu trwania konkursu, 

zmiany nagród i terminów rozstrzygnięcia konkursu, a nawet odwołania w przypadku zdarzeń 

losowych lub działania siły wyższej. 

 


