
REGULAMIN KONKURSU
„Bożonarodzeniowa Kartka Świąteczna”

Kartka okolicznościowa prezentująca polskie tradycje i zwyczaje oraz symbole związane z okresem 

- podtrzymanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia 

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Iwoniczu-Zdroju
1.Organizator konkursu:

- rozwijanie wyobraźni plastycznej i prezentacja „młodych talentów” oraz pobudzanie aktywności twórczej,  

3. Przedmiot konkursu: 

Świąt Bożego Narodzenia.

2. Cele konkursu:

Komisja ocenia prace według następujących kryteriów: 

Konkurs będzie odbywał się w następujących kategoriach:

Kategoria I: Przedszkola

Kategoria II: Szkoły Podstawowe kl. I-III

- stworzenie możliwości prezentacji swojej pracy na wystawie pokonkursowej, 

- autorem kartki może być tylko jedna osoba,

- każdy uczestnik może zgłosić do konkursu max 1 prace, 

5. Zasady uczestnictwa:

- praca może być wykonana techniką dowolną, przy czym nie można używać elementów  gotowych

- kartka musi być pracą własną, nigdzie wcześniej niepublikowaną,

- kategorię wiekową (wiek autora)

- obowiązkowo do każdej pracy należy również dołączyć wypełnioną oraz  zawierającą informację kartę zgłoszeń RODO

o przeniesieniu praw autorskich prac na organizatora konkursu.

Kategoria IV: Szkoły Podstawowe kl. VII- VIII oraz Szkoły Średnie

- imię i nazwisko autora, 

6. Termin i miejsce składania prac:

Wykonane prace należy składać do 14 grudnia 2022 r.

4. Uczestnicy: 

w siedzibie Centrum Kultury i Czytelnictwa w Iwoniczu-Zdroju – Plac Dietla 2

Kategoria III: Szkoły Podstawowe kl. IV-VI

Uwaga: Każdą pracę należy opisać na dodatkowej kartce wg następujących zasad: 

7. Kryteria oceniania prac: 
Prace zostaną ocenione przez komisję konkursową, powołaną przez Organizatora.

- zgodność z tematem, 

- Uroczyste podsumowanie konkursu: wręczenie nagród laureatom konkursu oraz wystawa prac odbędzie się podczas 

8. Rozstrzygnięcie konkursu:

- pomysłowość i oryginalność formy, 
- estetyka wykonania. 

- W każdej grupie wiekowej przyznane będą dyplomy i nagrody za I- sze, II-gie i III-cie miejsce oraz wyróżnienia.

Nagrodzone prace będzie można obejrzeć w holu kina „Wczasowicz” jak również na stronie internetowej organizatora: 

www.gok.iwonicz-zdroj.pl

XV Kiermaszu Świątecznego w dniu 18 grudnia 2022 r. 

10. W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy konkursu.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu.

ORGANIZATOR: Centrum Kultury i Czytelnictwa w Iwoniczu-Zdroju           Tel: 508 140 541

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU


