
REGULAMIN KONKURSU 

NA NAJPIĘKNIEJSZĄ OZDOBĘ BOŻONARODZENIOWĄ 

 

1.        ORGANIZATOR KONKURSU: 

Organizatorem konkursu jest Parafia Chrystusa Króla w Przeworsku 

2.        WARUNKI UCZESTNICTWA : 

Uczestnikiem konkursu może zostać każde dziecko, osoba dorosła, która wykona ozdobę świąteczną, 

wykonaną własnoręcznie (np. bombka, stroik, szopka, kartka, latarenka itp.) 

 Każdy uczestnik może przedstawić jeden projekt wykonany dowolną techniką plastyczną 

 Stworzone na konkurs prace powinny być podpisane przez autora wg wzoru: imię i nazwisko, wiek, 

telefon 

 Prace będą oceniane w  kategoriach wiekowych: 

 I grupa- dzieci przedszkolne 

 II grupa- dzieci kl I-III 

 III grupa - dzieci kl IV-VIII 

 IV grupa – młodzież szkół średnich 

 V grupa – osoby dorosłe 

3.        CELE KONKURSU: 

 rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej;   

 rozwijanie wrażliwości estetycznej; 

 stworzenie możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych; 

 powrót do tradycji wykonywania ozdób bożonarodzeniowych; 

 umożliwienie przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia. 

4.        ZADANIE KONKURSOWE: 

Ozdoby bożonarodzeniowe wykonujemy dowolną techniką z możliwością zastosowania techniki mieszanej. 

5.        TERMIN I WARUNKI DOSTARCZENIA PRAC: 

Prace należy dostarczyć do 15 GRUDNIA 2019 r. do zakrystii kościoła Chrystusa Króla  w Przeworsku. 

6.        OCENA PRAC I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD: 

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa powołana przez organizatora. 

2. Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: 

 oryginalność 

 pomysłowość 

 estetyka wykonania 

 zgodność z tematem konkursu 

3. Organizator przewiduje wyróżnienia, dyplomy oraz nagrody rzeczowe  w każdej kategorii wiekowej. 

4. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni  5 stycznia 2020 roku, podczas Koncertu Kolęd i Pastorałek  w MOK-u. 

7.        Otrzymane prace przechodzą na własność organizatora. Organizator konkursu przewiduje 

utworzenie z nich wystawy. 



Załącznik nr 1 

 

 

 

METRYCZKA 

 

 

Imię i nazwisko uczestnika ……………………………………………….................................. 

Kategoria wiekowa ……………………………………………………...................................... 

Imię i nazwisko/tel. do opiekuna…………….……………………………................................. 

……………………………………………………………………………………….................. 

  

                                                                                                          …………………………… 

                                                                                                               Miejscowość i data 

 Załącznik nr 2 

 

 

 

 

.................................. , dn. ................................... 
                                                                                       (miejscowość)                                            (data) 

 

 

 

Oświadczenie 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku 

mojego dziecka .................................................................................... przez Organizatorów 

Konkursu na najpiękniejszą ozdobę bożonarodzeniową. 

 

 

 

......................................................................              ........................................................  
 (imię i nazwisko obojga rodziców/ opiekunów prawnych)                                  (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
 


