
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 
„ ŚWIĄTECZNA OZDOBA BOŻONARODZENIOWA”

I. Organizator konkursu

1.Organizatorem konkursu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku.

II. Cel konkursu:

1. Zasadniczym celem konkursu jest:

- kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia

- rozwijanie wyobraźni  i  zainteresowań plastycznych dzieci i  młodzieży,  inspirowanie do pracy
twórczej, wzbogacanie warsztatu plastycznego.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Uczestnikami konkursu są dzieci umieszczone w Rodzinach Zastępczych oraz Rodzinnych 
Domach Dziecka z terenu Powiatu Malborskiego.
kategorie:
I kategoria: dzieci w wieku do 7 roku życia
II kategoria: dzieci w wieku 8- 13 lat
III kategoria: dzieci powyżej 13 roku życia

2. Projekty konkursowe realizowane są indywidualnie.

3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymogami zawartymi w regulaminie.

4. Uczestnik zobowiązany jest przedstawić autorski projekt.

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej

1. Wykonanie jednej świątecznej ozdoby bożonarodzeniowej.

2. Technika wykonania jest dowolna-  forma przestrzenna lub płaska.

3. Prace przestrzenne powinny być umieszczone na podstawce lub być zaopatrzone w zawieszkę.

4. Prace powinny być zaopatrzone w metryczkę zawierającą  imię, nazwisko i wiek uczestnika.

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych

1. Prace należy składać do dnia 30.11.2018. do godz. 15.00 w Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Malborku, Plac Słowiański 6, pokój nr 7.

2. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą 
podlegały ocenie komisji konkursowej.

3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.



VI. Ocena prac konkursowych

1. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową w dniu 07.12.2018r. Laureaci 
konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie.

2. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę:
- walory artystyczne:  oryginalność pomysłu, dobór i rodzaj wykorzystanych materiałów
- walory plastyczne: kompozycja, kolorystyka, staranność
- wkład pracy: poziom trudności oraz samodzielność wykonania pracy.

3. W każdej grupie wiekowej zostaną nagrodzone trzy najładniejsze prace.

VII. Postanowienia końcowe

1. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu oraz wyrażeniem
zgody na przetwarzaniem danych osobowych oraz zgodą na publikację pracy.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania prac zgłoszonych do konkursu.

3. Wszystkich informacji dotyczących spraw niewyszczególnionych w regulaminie konkursu 
można uzyskać pod numerem telefonu 603 639 955- Małgorzata Dąbek


