
Regulamin konkursu Moja Bożonarodzeniowa choinka

1. Organizatorem konkursu Moja Bożonarodzeniowa choinka jest Samorządowe 

Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn,

tel. 41 303 86 35.

2. Celem konkursu jest propagowanie tradycji związanych ze świętami Bożego 

Narodzenia, pobudzenie inwencji twórczej w zakresie wykonywania choinek 

bożonarodzeniowych, kształtowanie aktywnej postawy wobec sztuki i tradycji 

kulturowej, związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia, rozwijanie 

umiejętności i wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych.

3. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych:

a) dzieci (uczniowie klas III - VII szkół podstawowych),

b) młodzież (uczniowie klas gimnazjalnych: II i III),

c) dorośli (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe).

4. Przedmiotem konkursu są wyłącznie formy przestrzenne – obowiązuje kształt 

choinki.

5. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę, wykonaną samodzielnie na bazie choinki 

z plastiku, styropianu, drewna lub innego trwałego materiału.

6. Technika zdobienia choinek jest dowolna (np.: malowanie, haftowanie, barwienie, 

wyklejanie, itp.)

7. Każda praca musi być opatrzona metryczką zawierającą następujące dane: imię

i nazwisko autora pracy, miejsce zamieszkania, klasa/wiek, telefon kontaktowy 

własny lub rodzica/opiekuna.

8. Komisja oceni prace według następujących kryteriów:

a) estetyka pracy i staranność wykonania,

b) inwencja twórcza

c) pracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów,

d) wkład pracy i samodzielność wykonania.

9. Zwycięzcy konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody.

10. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 11 grudnia 2017 r.

w sali SCKiS w Strawczynie (ul. Żeromskiego 16, dawny GOK).



11. Prace z pierwszych trzech miejsc w kategorii młodzież i dorośli przechodzą

na własność organizatora i będą przeznaczone na aukcję charytatywną podczas

26. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

12. Prace należy dostarczyć do SCKiS w Strawczynie (ul. Żeromskiego 16, dawny 

GOK) lub do świetlic wiejskich prowadzonych przez SCKiS (Chełmce, Hucisko, 

Korczyn, Oblęgór, Promnik, Strawczynek) do 11 grudnia 2017 r.

13. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego regulamin.

14. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane wyłącznie do celów konkursu.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć prac oraz ich autorów

w materiałach promocyjnych SCKiS.


