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REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

 „OZDOBA BOŻONARODZENIOWA” 

dla uczniów kl. I-VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych 
22. 12. 2020 r. 

 

Organizator: 

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 56 

 

I. Czas i miejsce konkursu: 

 termin nadsyłania prac – 17 grudnia 2020 r.  

 ogłoszenie wyników – 22 grudnia 2020 r. 

 prace należy dostarczyć do Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy, 

ul. Wojska Polskiego 56.  

 

II. Cele konkursu: 

o kultywowanie zwyczajów Bożonarodzeniowych 

o rozwijanie wrażliwości estetycznej 

o rozwijanie w uczestnikach konkursu twórczej wyobraźni i umiejętności plastycznych. 

 

III. Organizacja Konkursu: 

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

Uczestników konkursu zgłaszają szkoły, placówki oświatowe i domy kultury z powiatu 

oleśnickiego. Osobą odpowiedzialną za zgłoszenie jest nauczyciel - opiekun uczniów. 

2. Jedna szkoła lub placówka może zgłosić do 5 prac w każdej kategorii. 

3. Prace będą oceniane w kategoriach : 

- szkoły podstawowe  –  klasy 1 – 4 

- szkoły podstawowe – klasy 5 – 8  

- szkoły ponadpodstawowe  

- placówki specjalne 

 

IV. Warunki  konkursu: 

1. Przedmiotem oceny będzie bożonarodzeniowa ozdoba świąteczna w formie zawieszki, 

wykonana dowolną techniką, z dowolnie dobranych materiałów.  

2. Format – praca nie powinna przekraczać 15 cm wysokości. Wymiary prac przestrzennych: 

10 cm x 10 cm x 15 cm. 

3. Każda praca powinna być zaopatrzona w kartkę z opisem wg załączonego wzoru: 

 

Tytuł pracy 
 

Imię i nazwisko ucznia / 

klasa 

 

Nazwa placówki  

adres/  telefon/ mail 

 



Imię i nazwisko opiekuna 
 

 

4. Prace nieprawidłowo opisane, bez opisu, wykonane niezgodnie z warunkami niniejszego 

regulaminu lub przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. 

 

V. Ocena i nagradzanie prac : 

1. Komisja powołana przez organizatora dokona oceny oraz przyzna tytuły laureatów 

i wyróżnionych w każdej kategorii. 

2. Zdobycie tytułu laureata wiąże się z przyznaniem nagród rzeczowych. 

3. Najlepsze prace zostaną wyeksponowane w Galerii 56 działającej w PCEiK-u. O terminie 

otwarcia wystawy i wręczenia nagród placówki zostaną poinformowane telefonicznie  

i mailowo. 

 

VI. Inne postanowienia: 

1. Autorzy prac bezpłatnie przenoszą na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie 

do nadesłanych prac. Wszyscy uczestnicy konkursu składając pracę wyrażają tym samym 

zgodę na ich reprodukcję w różnych materiałach informacyjnych: druku w dowolnej liczbie 

publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach 

utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, 

CD-ROM, wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne 

prezentacje, a także prezentowanie prac na wystawach związanych  

z działalnością, prowadzoną przez Organizatora). Przystąpienie uczestników do konkursu 

oznacza wyrażenie przez nich zgody na wykorzystanie ich nazwisk w akcjach 

informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych z niniejszym konkursem. 

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb 

niezbędnych  do realizacji i promocji konkursu. 

2. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu  

i procedur wyszczególnionych poniżej. 

 

VII. Postanowienia końcowe 

1. Szczegółowe zasady regulujące  przebieg konkursu określają następujące procedury 

dostępne na stronie www.pceik.pl w zakładce: Młodzieżowy Dom Kultury/dokumenty 

wewnętrzne/ procedury i regulaminy : 

 Procedura organizacji konkursów przedmiotowych i artystycznych w PCEiK w Oleśnicy 

 Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 w Powiatowym 

Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy  

2. Osoby łamiące określone w niniejszym regulaminie zasady i procedury zostaną wykluczone 

z udziału  w wyżej wspomnianym konkursie.  

 

VIII. Załączniki: 

- oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych dotyczące RODO ( należy dołączyć do pracy).  

http://www.pceik.pl/

