
                                         GMINNY OŚRODEK KULTURY W BEDLNIE 
                                       GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BEDLNIE 

                               zapraszają do wzięcia udziału w 

                                  Konkursie plastycznym na pracę pt. 

                  „Mój Święty Mikołaj” 

 Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych            
i gimnazjum. 

REGULAMIN KONKURSU  
 

1. WARUNKI UCZESTNICTWA : 

 Uczestnikiem konkursu może zostać każdy uczeń klas „0” - VIII szkoły 
podstawowej i gimnazjum. 

 W klasach „0”-III dopuszczona jest niewielka pomoc dorosłych przy 
wykonywaniu zadania. 

 Stworzone na konkurs prace powinny być podpisane przez autora wg 
wzoru: imię i nazwisko, klasa, wiek i nazwa szkoły. 

2. CELE KONKURSU:  

 Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej 
uczniów;  

 rozwijanie wrażliwości estetycznej;  
 stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań 

twórczych;   
 umożliwienie przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji 

Świąt Bożego Narodzenia.  

3. ZADANIE KONKURSOWE:  

Prace pt. „Mój Święty Mikołaj” wykonujemy na papierze w formacie 
minimum A3 dowolną techniką z zastosowaniem farb plakatowych lub 
olejnych, kredek, flamastrów, kolorowego papieru itp. z możliwością 
zastosowania techniki mieszanej wykorzystującej materiały naturalne. 

 

4. TERMIN I WARUNKI DOSTARCZENIA PRAC:  



Prace opisane i z załączoną listą uczestników należy dostarczyć do 14 
grudnia 2018 roku do Gminnego Ośrodka Kultury lub Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Bedlnie.  

5. OCENA PRAC I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:  

1. Prace zostaną ocenione w trzech kategoriach: 

- szkoła podstawowa klasy 0 - IV 

- szkoła podstawowa klasy V – VIII  

- gimnazjum 

Prosimy o przeprowadzenie eliminacji szkolnych i dostarczenie 
najładniejszych prac. 

2. O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa.  

3. Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:  

 oryginalność,  
 pomysłowość, 
 estetyka wykonania,  

4. Organizator przewiduje dyplomy za miejsca, nagrody rzeczowe oraz 
wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej. 

5. Lista nagrodzonych zostanie opublikowana na stronie internetowej GOK 
w Bedlnie  gok-bedlno.pl w dniu 19 grudnia 2018 roku. 

6. Wszystkie prace można będzie zobaczyć na pokonkursowej wystawie w 
GOK w Bedlnie 

7. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich 
odwołanie.  

                  SERDECZNIE ZAPRASZAMY  ! 

 


