
REGULAMIN BOŻONARODZENIOWEGO 

KONKURSU PLASTYCZNEGO

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „MÓJ ŚWIĘTY MIKOŁAJ”

§ 1

Cele Konkursu

I. Celem konkursu jest:

1. Zaprezentowanie własnych wyobrażeń o postaci Św. Mikołaja.

2. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży.

3. Rozwijanie wyobraźni u dzieci.

§ 2

Organizator Konkursu

I. Organizatorem Konkursu jest Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej

 ul. Fabryczna 1 24-320 Poniatowa.

§ 3

Założenia organizacyjne

I. Konkurs jest przeznaczony dla placówek oświatowych z terenu gminy Poniatowa.

II. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

1) przedszkole 

2)  szkoła podstawowa - nauczanie wczesnoszkolne  KLASY I-III  

3) szkoła podstawowa  KLASY IV-VII

4) szkoła podstawowa  KLASY VII-VIII

 

 II: Prace mogą być wykonane w następujących kategoriach plastycznych:

 Kategoria I: malarstwo, rysunek, kolaż wydzieranka (nie będą przyjmowane prace 

wyklejane makaronem, kaszą itp.). Format prac plastycznych: A-3 dla szkół 

podstawowych, dla przeszkoli dopuszczalny format A-4.

 Kategoria II: Praca przestrzenna (nie większa jak 50 cm)



III. Każdy z uczestników może przekazać po jednej pracy z każdej kategorii.

IV. Praca plastyczna powinna być opisana na odwrocie na dołączonej metryczce

 wg powyższego wzoru:

 Imię, nazwisko

 Wiek, klasa

 Tytuł pracy

 Instytucja patronująca

V. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich.

VI. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 

Organizatora   Konkursu swoich danych osobowych. 

VII. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.

VIII Informacji na temat konkursu udziela biuro CKPiT – tel. 81 820 45 54, 

biuro@ckpit.poniatowa.pl

§ 4

Ocena prac konkursowych

I. Prace należy składać w terminie do dnia 23 grudnia 2021 r. w siedzibie Centrum Kultury 

Promocji i Turystyki w Poniatowej, ul. Fabryczna 1.

II. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora.

Jury pod uwagę weźmie:

 oryginalny pomysł i indywidualny charakter pracy

 estetyka wykonania pracy 

 ogólny wyraz artystyczny 

 materiał użyty do wykonania pracy

 zgodność pracy z założeniami konkursu 

 stopień trudności

 technika wykonania 

IV. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

V. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora.



§ 5

Ogłoszenie wyników Konkursu i nagrody

I. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej w dniu 3 stycznia 2022 na stronie 

internetowej organizatora: www.ckpit.poniatowa.pl.

II. Wręczenie nagród nastąpi w dniu 6 stycznia 2022 r.

III. Organizator przyzna nagrody w każdej kategorii wiekowej oraz wyróżnienia.
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