
 

 

REGULAMIN 

KONKURSU „ NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA BOŻONARODZENIOWA” 

1. Organizator: Organizatorem konkursu na „Najpiękniejszą kartkę 

bożonarodzeniową” jest Gminny Ośrodek Kultury w Czerwinie. 

2. Cele konkursu: kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej, pogłębianie 

wiedzy na temat symboli związanych ze Świętami Bożego Narodzenia, 

rozwijanie wyobraźni, pobudzanie aktywności twórczej. 

3. Uczestnicy:  To konkurs dla dzieci i młodzieży z miejscowych szkół. 

Ma na celu szeroko pojętą promocję miejscowości i  dziedzictwa 

kulturowego w połączeniu z umacnianiem tradycji składania sobie 

życzeń z okazji świąt. Prace będą nagradzane w dwu kategoriach klas 

I-III oraz IV-VIII. 

4.  Zadanie konkursowe: stworzenie pracy plastycznej - kartki 

świątecznej noworocznej lub Bożonarodzeniowej.  

Kartki nie mogą kopiować prac powszechnie znanych lub wcześniej 

publikowanych, organizatorzy promują prace oryginalne oraz 

charakteryzujące się naturalnością wypowiedzi.  

W pracy muszą wystąpić elementy związane z naszą Gminą Czerwin  

(np.: herb i  logo GOK, charakterystyczne miejsca, budowle) połączone    

z symboliką  i tradycją obchodów Świąt Bożego Narodzenia. 

5. Technika wykonania pracy: grafika, rysunek, malarstwo, wycinanka 

,wyklejanka z użyciem dowolnych materiałów ( z wyłączeniem prac 

wykonanych na komputerze). 

6. Format pracy: maksymalnie A5. 

7. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną kartkę. 

8. Autorem kartki zgłoszonej do Konkursu może być tylko 1 osoba. 

9. Termin składania : prace wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową 

(załącznik do Regulaminu) należy składać do dnia 15.12.2020 r.         

w siedzibie GOK  Czerwin  ul. Szkolna 5 ( budynek Szkoły Podstawowej 

w Czerwinie )  od poniedziałku do piątku w godzinach: 8 .00- 15.00 lub 

nadsyłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Czerwinie,   

ul. Szkolna 1 ,07-407 Czerwin  z dopiskiem  Konkurs „Najpiękniejsza 

Kartka Świąteczna”. 



10. Kryteria oceny prac: Komisja oceni prace według następujących 

kryteriów: zgodność z tematem; pomysłowość i oryginalność formy; 

estetyka wykonania 

11. Nagrody:  Uczestnicy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe  oraz   

wyróżnienia  w dwóch kategoriach konkursowych. 

UWAGA!  NAGRODA SPECJALNA -  Wszystkie prace  zostaną jako 

promocyjna kartka Świąteczna  ( z podaniem imienia i nazwiska autora)  

rozesłane z życzeniami świątecznymi przez Gminny Ośrodek Kultury         

w Czerwinie do osób i  instytucji współpracujących z GOK. 

12. Postanowienia końcowe: - o wynikach konkursu oraz miejscu i czasie 

wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni  telefonicznie oraz za 

pośrednictwem strony www.gok.czerwin.pl 

13. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu. 

14.  Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zatrzymania 

nadesłanych prac, obróbki technicznej oraz ich publicznej ekspozycji     

i kolportażu  jednocześnie prawo autorskie przechodzi na rzecz 

organizatora.  

15. Nadesłanie prac konkursowych jest równoczesne z oświadczeniem        

o posiadaniu praw autorskich, uznaniem niniejszego regulaminu oraz 

umieszczaniu danych adresowych w bazie danych organizatora              

i o przetwarzanie ich do celów konkursowych. 

16.  Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej 

Gminnego Ośrodka Kultury – gok.czerwin.pl  i na portalu 

społecznościowym Facebook organizator zastrzega sobie zmiany           

w regulamin 

 

 

Dyrektor GOK  

Jadwiga Kowalczyk 

 

 

 


