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?WI?TECZNA KARTKA BO?ONARODZENIOWA
Zapraszamy do udzia?u w konkursie plastycznym na ?WI?TECZN? KARTK?
BO?ONARODZENIOW?. Prace nale?y sk?ada? do dnia 28 listopada 2018 r. do Jaworskiego
O?rodka Kultury.
poni?ej regulamin konkursu
REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO NA ?WI?TECZN? KARTK?
BO?ONARODZENIOW?
I. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu na ?wi?teczn? Kartk? Bo?onarodzeniow? jest Jaworski O?rodek Kultury w
Jaworze.
II. Cel i przedmiot konkursu
kultywowanie tradycji bo?onarodzeniowej
prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczo?ci dzieci?cej i m?odzie?owej
stworzenie mo?liwo?ci powszechnego udzia?u dzieci i m?odzie?y uzdolnionej w dziedzinie sztuk
plastycznych w konfrontacji z rówie?nikami
poszukiwanie nowych ?rodków wyrazu, poszerzanie wiedzy z zakresu ró?nych technik
plastycznych.
III. Warunki uczestnictwa w konkursie
Kategoria I: przedszkole;
Kategoria II: I-III klasa szko?y podstawowej;
Kategoria III: IV - VIII klasa szko?y podstawowej;
Ka?dy uczestnik mo?e zg?osi? maksymalnie jedn? prace w formacie A4 wykonane dowoln?
p?ask? technik?. Zabronione jest wykorzystywanie gotowych, lub wykonanych w technice
komputerowej, elementów. Wykonane prace nie mog? tak?e na?ladowa? wcze?niej publikowanych
czy powszechnie znanych prac na w/w temat, powinny wi?c by? niepowtarzalne i oryginalne.
Wskazane s? elementy regionalne, zwi?zane z tradycj? ?wi?t Bo?ego Narodzenia i elementami
charakterystycznymi dla naszego miasta.
IV. Forma prezentacji pracy konkursowej
Projekt kartki której inspiracj? mog? by?: wycinanki, stroje ludowe, hafty i inne wyroby, r?kodzie?a
artystycznego, jak równie? obrz?dy.
Prace nale?y wykona? r?cznie.
Format prac dowolny, nie przekraczaj?cy wymiarów kartki A4
Wykonanie: dowoln? p?ask? technik?, umo?liwiaj?ce ekspozycj?
W konkursie nie b?d? oceniane prace wykonane w technice komputerowej, pocztówek, reprodukcji
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i wykonanych przez naklejanie kasz, makaronów, ry?u itp. materia?ów sypkich.
Prace nale?y sk?ada? w estetycznej formie, w kopercie opatrzonej has?em ,,Konkurs plastyczny
na ?wi?teczn? Kartk? Bo?onarodzeniow?''
Wszystkie prace na odwrocie powinny by? opisane za pomoc? metryczki:
Imi? i nazwisko/nazwa instytucji Wiek autora- kategoria wiekowa Dane kontaktowe
V. Miejsce i termin sk?adania prac konkursowych
Prace nale?y sk?ada? do dnia 28 listopada 2018 r. do Jaworskiego O?rodka Kultury.
Prace konkursowe, nie spe?niaj?ce wymaga?, o których mowa w regulaminie konkursu, nie b?d?
podlega?y ocenie Komisji Konkursowej.
Prace dostarczone po terminie, nie b?d? oceniane.
Organizator nie zwraca prac.
Organizatorzy zastrzegaj? sobie prawo do reprodukowania prac w celach popularyzatorskich.
VI. Ocena prac konkursowych
Zwyci?skie prace zostan? wybrane przez Komisj? Konkursow?. Komisja wybierze równie? jedn?
nagrodzona prac?, która pos?u?y jako wzór do stworzenia miejskiej kartki bo?onarodzeniowej.
VII. Rozstrzygni?cie konkursu
W wyniku post?powania konkursowego Komisja Konkursowa dokona oceny prac i przyzna
nagrody w trzech grupach wiekowych.
Planowana data og?oszenia wyników 30 listopada 2018 r.
Wyniki zostan? zamieszczone na stronie internetowej Jaworskiego O?rodka Kultury oraz na stronie
internetowej stronie Urz?du Miasta w Jaworze.
W razie pyta? prosimy o telefon kontaktowy z tel. 76 870 28 78
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