
Regulamin konkursu
Na najładniejszą ozdobę bożonarodzeniową

1. Organizatorem konkursu Na ozdobę bożonarodzeniową jest Samorządowe Centrum Kultury
i Sportu w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, www.sckis.strawczyn.pl.

2. Cele konkursu:
◦ 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. Przedmiotem konkursu są wyłącznie formy przestrzenne: szopka, choinka lub stroik – każdy 
uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy prace, po jednej z każdego rodzaju (szopka, choinka, 
stroik).

4. Konkurs odbywa się w czterech kategoriach wiekowych:
◦ do lat 6,
◦ od lat 7 do 10,
◦ od lat 11 do 15,
◦ powyżej 15 lat.

5. Prace winny być wykonane ręcznie w dowolnej technice, najlepiej z naturalnych materiałów.
6.  Złożone prace muszą być pracami indywidualnymi, własnymi, samodzielnie wykonanymi, 

nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nieprzedstawianymi do innych konkursów. 
7. Każda praca musi być opatrzona:

◦ metryczką zawierającą następujące dane: imię i nazwisko autora pracy, miejsce 
zamieszkania, rok urodzenia, telefon kontaktowy własny lub rodzica bądź opiekuna 
prawnego,

◦ podpisanym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
w celu przeprowadzenia konkursu (do pobranie ze strony www.sckis.strawczyn.pl).

8. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów specjalnie do tego 
celu.

9. Komisja oceni prace według następujących kryteriów:
◦ estetyka pracy i staranność wykonania,
◦ inwencja twórcza,
◦ opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów,
◦ wkład pracy i samodzielność wykonania.

10. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez SCKiS.
11. Prace należy dostarczyć do 9 grudnia 2019 r. do siedziby SCKiS w Strawczynie,

ul. Żeromskiego 16 (dawny GOK) lub do świetlic działających na terenie gminy Strawczyn:
w Chełmcach, Hucisku, Korczynie lub Promniku.

12. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.sckis.strawczyn.pl.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do prezentowania wszystkich prac zgłoszonych do konkursu.
14. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Organizator pod nr tel. 695 343 409.


