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REGULAMIN KONKURSU 

Organizator: 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie, koordynator mgr Bogna Bielecka 

 

Cele konkursu: 

- uwrażliwienie dzieci na pielęgnowanie tradycji i obyczajów bożonarodzeniowych, 

- pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników, 

- stworzenie dzieciom możliwości wymiany doświadczeń artystycznych, 

- wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej, 

- wyrabianie poczucia estetyki, 

- inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki, 

- popularyzacja działań plastycznych, 

- poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych. 

 

Warunki uczestnictwa: 

1. Konkurs skierowany jest do dzieci szkół podstawowych oraz placówek 

pozaszkolnych w Mikołowie (domy kultury, kluby, stowarzyszenia, świetlice 

środowiskowe, itp.). 

2. Tematyka prac: ukazanie tradycji świątecznych w moim domu (np. zdobienie 

choinki, śpiewanie kolęd, wieczerza wigilijna, pasterka, itp.). 

3. Technika: malarstwo, rysunek, grafika, batik, inne płaskie i trwałe techniki, 

dopuszcza się własnoręcznie zaprojektowane i wycięte elementy z tkanin, 

papierów itp. Prace przestrzenne oraz prace wykonane z materiałów sypkich, 

gotowych elementów (kasza, piasek, wata, ozdoby pasmanteryjne, cekiny, 

plastelina, itp.) nie będą brane pod uwagę. 

4. Format prac: A3 

5. Kategoria wiekowa: klasa I - III  i IV - VI SP 

6. Opis prac: imię i nazwisko autora, wiek, nazwa, adres i telefon 

szkoły/placówki, nazwisko nauczyciela/instruktora, tytuł pracy 
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7. Ocena prac: komisja przy ocenianiu będzie brała pod uwagę samodzielność 

wykonania pracy, zgodność z tematyką konkursu, walory estetyczne, ciekawą 

interpretacja tematu 

8. Terminy: 

a. Prace należy składać w sekretariacie OPP do dnia 11 grudnia 2017 r. 

(poniedziałek)  

b. Podsumowanie konkursu i rozdanie nagród odbędzie się w siedzibie OPP 

w dniu 22 grudnia br. (piątek). 

9. Uwagi końcowe 

a. dopuszczamy możliwość nadsyłania prac indywidualnie 

b. każdy uczestnik może przysłać tylko jedną pracę 

c. w każdej kategorii wiekowej jury przyzna 3 nagrody rzeczowe i 3 wyróżnienia 

d. komisja oceniająca w szczególnym wypadku może zmienić ilość przyznanych 

nagród i wyróżnień 

e. wszyscy laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie 

f. prace biorące udział w konkursie nie będą zwracane, 

g. organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji zdjęć prac, a także 

publikacji wizerunku laureatów na stronie Internetowej placówki OPP: 

www.oppmikolow.pl 

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE ! 
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