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Konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży  

„WOKÓŁ BOLESŁAWIECKIEJ GWIAZDKI ŻYCZLIWOŚCI” 

  

REGULAMIN KONKURSÓW 

 

 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursów jest Bolesławiecki Ośrodek Kultury- Międzynarodowe 

Centrum Ceramiki w Bolesławcu, pl. Piłsudskiego 1c, 59-700 Bolesławiec. 

2. Tematy Konkursów: 

I. Konkurs na przestrzenną pracę plastyczną – Szopkę Bożonarodzeniową  z 

uwzględnieniem tradycji Bożego Narodzenia.  

II. Konkurs na pracę plastyczną w klimacie świąt bożonarodzeniowych – jaki 

symbol świąt lubię?: renifera, aniołka, gwiazdę betlejemską, św. Mikołaja, 

Śnieżynkę, choinkę, prezenty, elfy… 

 

3. Celem Konkursów jest:  

 pobudzenie inwencji twórczej w zakresie inscenizacji szopek z wprowadzeniem 

akcentów regionalnych 

 rozwijanie uzdolnień plastycznych wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych 

 ukształtowanie aktywnej i twórczej postawy uczestników wobec sztuki oraz tradycji  

kulturowej związanej z obrzędami okresu Świąt Bożego Narodzenia 

 

4. Warunki Konkursów:  

 

I. Konkurs na przestrzenną pracę plastyczną – Szopkę Bożonarodzeniową                   

z uwzględnieniem tradycji Bożego Narodzenia: 

 W Konkursie mogą wziąć udział dzieci, młodzież i dorośli. 

 Prace oceniane będą:  
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w kategorii indywidualnej a) przedszkola, b) szkoły podstawowe,                          

c) szkoły ponadpodstawowe, d) dorośli 

w kategorii grupowej a) przedszkola, b) szkoły podstawowe, c) szkoły 

ponadpodstawowe, d) dorośli / Zgłoszenia grup z przedszkoli, ze szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych dokonuje dyrektor szkoły lub 

nauczyciel - opiekun grupy. 

 Do BOK – MCC należy przesłać zdjęcie tylko jednej pracy przestrzennej 

wykonanej z dowolnego materiału. 

 „Galeria” z pracami uczestników i laureatów będzie zamieszczona na 

FB/ BOK – MCC oraz na www.bok.boleslawiec.pl 

 Zgłoszenie należy opatrzyć danymi: imię i nazwisko, wymiary 

wysokość/szerokość/głębokość, nr telefonu, e-mail, adres; w kategorii 

grupowej - nazwę przedszkola lub szkoły, nazwę grupy, imiona                                     

i nazwiska członków grupy, imię i nazwisko opiekuna, adres, nr 

telefonu. 

 Zdjęcia szopki /max. 3/ wraz z załącznikami /karta zgłoszenia, klauzula 

informacyjna/ należy przesłać na adres animacja@bok.boleslawiec.pl  

do 13.12.2020 r.  

 

II. Konkurs na pracę plastyczną w klimacie świąt bożonarodzeniowych 

– jaki symbol świąt lubię?: renifera, aniołka, gwiazdę betlejemską, św. 

Mikołaja, Śnieżynkę, choinkę, prezenty, elfy… 

 W Konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież. 

 Prace oceniane będą:  

w kategorii indywidualnej a) przedszkola, b) szkoły podstawowe,                          

c) szkoły ponadpodstawowe,  

 Uczestnik Konkursu może przesłać zdjęcie tylko jednej pracy. 

 Prace plastyczne /kredki, pisaki, farby /, format A4, A3, FORMAT 

PRACY  -  PIONOWY! (ważne) 

 Zgłoszenie należy opatrzyć danymi: imię i nazwisko, wymiary 

wysokość/szerokość/głębokość, nr telefonu, e-mail, adres; w kategorii 

grupowej - nazwę przedszkola lub szkoły, nazwę grupy, imiona                                     

i nazwiska członków grupy, imię i nazwisko opiekuna, adres, nr 

telefonu. 

 Termin składania zgłoszeń /zdjęcie, karta zgłoszenia, klauzula 

informacyjna/  do 01.12.2020 r. na adres: animacja@bok.boleslawiec.pl 

 

Koordynator Konkursów: Dorota Dziedzic-Lechowska, tel. 75-644-55-93 

 

11. Laureaci Konkursów otrzymają nagrody. 

12. Ogłoszenie wyników: Uczestnicy Konkursów zostaną powiadomieni telefonicznie o 

wynikach, o terminie i odbiorze nagród. 
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13. Organizator zastrzega sobie możliwość wykorzystania prac konkursowych w publikacjach                    

i materiałach promujących Konkurs i działania Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – 

Międzynarodowego Centrum Ceramiki. 

14. Wzięcie udziału w Konkursach jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem  

Konkursów a także z jego akceptacją. 

15. Ocena i nagrody: 

1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora: 

 ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu 

 opracowanie, dobór i wykorzystanie materiałów  

 samodzielność w wykonaniu pracy 

 estetyka pracy 

 walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, technika.  

 


