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                           Konkurs plastyczny na kartkę świąteczną 
                      „Kartka bożonarodzeniowa  

                          w tradycji chrześcijańskiej” 
 

 
 
 
                                                       
 Barbara Iwańczyk 
 Gimnazjum w Dobroszycach,   Kolędnicy 2012 

 

 

REGULAMIN 
 

1. Organizator: Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy,  
 
2. Uczestnicy: 

a. uczniowie szkół podstawowych  
b. uczniowie klas gimnazjalnych 
c. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 
d. uczniowie szkół specjalnych 

 
3. Celem konkursu jest: 

a. nawiązanie do polskich i chrześcijańskich tradycji obchodzenia świąt Bożego Narodzenia, 
b. kształcenie poczucia wartości dziedzictwa kulturowego i odpowiedzialności za jego trwanie, 
c. prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości młodzieżowej, 
d. stworzenie możliwości powszechnego udziału młodzieży uzdolnionej w dziedzinie sztuk 

plastycznych i skonfrontowania własnych umiejętności  z rówieśnikami, 
e. poszukiwanie nowych środków wyrazu, poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik 

plastycznych, 
 
4.Tematyka konkursu: 
    Kompozycja plastyczna związana z polskimi zwyczajami świątecznymi, nawiązującymi 
    do  wybranego zdarzenia, obrzędu, tradycji  (scenka rodzajowa np. wigilia, pasterka,  
    dzielenie się opłatkiem, pierwsza gwiazdka itp.)  oddającymi nastrój i atmosferę  
    towarzyszącą świętom Bożego Narodzenia. 

 
5. Wymogi dotyczące prac: 

a. prace wykonane samodzielnie, poświadczone podpisem nauczyciela-opiekuna, 
b. szkoła biorąca udział w konkursie może zgłosić max. 10 prac,  
c. prace należy wykonać w formie płaskiej (z możliwością włożenia jej do koperty i wysłania 

pocztą) z dowolnego materiału i w dowolnej technice farby, kredki, pastele, wycinanka, itp., 
d. format prac A 6 (148x105) 
e. każda praca, bez względu na sposób dostarczenia, powinna zostać opisana wg załącznika 

nr 1. Załącznik powinien być dołączony do pracy (nie przyklejony). 
f. Listę zbiorczą wg załącznika nr 2. Należy przesłać e-maliem na adres: pceik@pceik.pl 

Prace niespisane nie będą podlegały ocenie.  

mailto:pceik@pceik.pl


g. prace, zgodnie z ustawą o ochronie praw autorskich, nie mogą być własnością ani zawierać 
jakichkolwiek elementów utworów osób trzecich. 
 

6. Kryteria oceniania prac: 
a. zgodność pracy z tematem, 
b. pomysłowość, oryginalność, estetyka wykonania i wkład pracy 
c. stopień nawiązania do tradycji 
d. ogólny wyraz artystyczny pracy 

 
Uwaga! Prace będą oceniane w następujących kategoriach: SP kl. I – III, SP kl. IV – VII, 
szkoły ponadpodstawowe (klasy gimnazjalne i szkoły ponadgimnazjalne), szkoły specjalne. 

              - 
7. Terminy: 

a. składanie prac – do 28 listopada 2017 r. 
b. wręczenie nagród laureatom – 6 grudnia 2017 r. (środa) o godz. 17.00 w Sali widowiskowej 

KORELAT w SM „Zacisze” w Oleśnicy, u. Kochanowskiego 5 
 

8. Sposób składania prac: 
a. osobiście -  w siedzibie PCEiK w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 56, pok. nr 25 w godz. od 

8.00 – 18.00 
b. pocztą - na adres:  Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury, 56-400 Oleśnica, ul. Wojska 

Polskiego 56  
 
9. Prawa organizatorów: 

a. powoływanie składu jury konkursu, 
b. bezpłatne eksponowanie prac konkursowych oraz podanie podstawowych danych 

osobowych autora w środkach masowego przekazu informacji, 
c. praca przechodzi na własność organizatora 
d. informacja o wynikach konkursu na stronie www.pceik.pl  

 
10.Informacje organizacyjne: 

a. organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenie prac w trakcie 
przesyłki, 

b. werdykt jury konkursu jest ostateczny, 
c. organizatorzy uhonorują laureatów konkursu nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami, 
d. nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, 
e. udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez 

organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych. 
 

11.  Postanowienia końcowe: 
a. Udział w konkursie każdego uczestnika jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni 

niniejszego regulaminu. 
b. Osoby łamiące zasady określone w niniejszym regulaminie zostaną wykluczone z udziału w 

wyżej wspomnianym konkursie.  
c. Odpłatność w wysokości 10 zł od ucznia obowiązuje w przypadku szkół z miast i gmin powiatu 

oleśnickiego, które nie zawarły porozumienia z PCEiK w sprawie doradztwa metodycznego i 
doskonalenia zawodowego nauczycieli.   

d. W załączniku - Karta zgłoszeniowa. 
e. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie danych osobowych zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, 
poz. 926 z późn. zm.) 
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