
Regulamin konkursu plastycznego 

„Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa” 

 

I. Organizator: 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żarów im. ks. Jana Twardowskiego w Żarowie. 

II. Cele konkursu: 

1. Pobudzenie aktywności twórczej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 

2. Pielęgnowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia. 

3. Wprowadzenie w atmosferę zbliżających się Świąt. 

4. Rozwijanie kreatywności oraz umiejętności wykorzystania różnych technik plastycznych. 

 

III. Uczestnicy konkursu: 

1. Konkurs skierowany jest do: 

• przedszkolaków, 

• uczniów szkół podstawowych, 

• młodzieży i dorosłych z terenu miasta i gminy Żarów (wyjątek stanowią mieszkający               

poza tym obszarem czytelnicy Biblioteki). 

IV. Założenia  i warunki uczestnictwa: 

1. Wykonanie kartki bożonarodzeniowej w tradycyjnej formie (składana), która nie zawiera życzeń                

w środku: 

• format A5 lub mniejszy. 

2. Dowolna technika plastyczna i różnorodność materiałów. 

3. Nie dopuszcza się wykorzystania gotowych elementów oraz techniki komputerowej. 

4. Należy składać tylko indywidualne prace. 

5. Jeden uczestnik może wykonać i zgłosić tylko 1 kartkę. 

6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i dostarczenie Organizatorowi zgody                 

na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu (załącznik nr 1 REGULAMINU). 

7. Do każdej pracy prosimy o dołączenie ODDZIELNEJ karteczki z imieniem i nazwiskiem uczestnika, 

wiekiem, klasą oraz telefonem kontaktowym. 

8. Prace konkursowe nie będą zwracane,  przechodzą nieodpłatnie na własność Organizatora,                 

który zastrzega sobie prawo do ich wykorzystania.  

V.      Ocena prac: 

1. Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych: 

•   I - przedszkolaki i klasa „0” 

•  II - uczniowie klas   I – IV, 

• III - uczniowie klas   V – VIII, 

• IV- młodzież i dorośli. 

2. Prace zostaną ocenione pod względem: 

• staranności wykonania, 

• nawiązania do tradycji świątecznej, 

• samodzielności wykonania pracy, 

• kreatywności. 

3. Prace wykonane niezgodnie z założeniami regulaminu nie będą podlegały ocenie konkursowej. 

 

 



VI.     Termin  i miejsce składania prac: 

 

1. Termin : 

• Prace należy złożyć do dnia 2 grudnia 2022 r. 

 

2. Miejsce: 

• Biblioteka Publiczna w Żarowie, ul. Piastowska 10. 

VII.   Rozstrzygnięcie konkursu: 

1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 6 grudnia 2022 r.  

3. Wręczenie nagród nastąpi podczas „Miasteczka Świętego Mikołaja”                                                                 

w dniu 11.12.2022 r. (niedziela). 

 

 


