
REGULAMIN KONKURSU 
NA NAJPIĘKNIEJSZĄ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ W GMINIE WALIM

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin określa warunki na jakich odbywa się „Konkurs na najpiękniejszą 
kartkę bożonarodzeniową”.

2. Organizatorem konkursu jest Samorządowa Instytucja Kultury, pn. Centrum Kultury i 
Turystyki w Walimiu, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 58-320 Walim, NIP 886-28-82-798, 
REGON 020659930, wpisana do rejestru instytucji kultury: 6/2007 z 1 stycznia 2008 r. 

3. Celem konkursu jest: 
• rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży oraz uzdolnień plastycznych; 
• ukształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji 
kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia; 
• popularyzacja twórczości utalentowanych uczniów i efektów pracy nauczycieli.

TEMATYKA KONKURSU 

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie kartki bożonarodzeniowej, koniecznie z 
uwzględnieniem wyraźnych elementów tradycji Bożego Narodzenia. 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. W konkursie mogą wziąć udział:
uczniowie: 
• Publicznej Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Walimiu, 
• Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jugowicach, 
• Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. UNICEF w Walimiu, 

2. Prace konkursowe mogą być pracami indywidualnymi oraz zespołowymi .
3. Kategorie wiekowe konkursu:

Prace indywidualne
kat. I: uczeń Szkoły Podstawowej klasa: 1 – 3
kat II: uczeń Szkoły Podstawowej klasa: 4 – 8
kat III: uczeń Szkoły Średniej
Prace zespołowe:
kat I: klasy 1 – 4
kat II: klasy 5 – 8
kat III: klasy Szkoły Średniej

TECHNIKA 

1. Zaprojektowanie i wykonanie dowolną techniką graficzną lub plastyczną (namalowanie, 
narysowanie, wyklejenie itp.) kartki świątecznej o wymiarach nieprzekraczających format 
A5 dla uczestników indywidualnych oraz maksymalnie formatu B1 dla zespołów,

2. Do pracy należy dołączyć karteczkę z danymi uczestnika/ów konkursu (imię, nazwisko, 
klasa + nazwa szkoły/ miejscowość). 



DOSTARCZENIE PRAC 

Prace należy dostarczyć do 9 grudnia 2019 r. do godz. 16:00 do siedziby Centrum Kultury i 
Turystyki w Walimiu. 

WYBÓR ZWYCIĘZCÓW 

1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.
2. Prace będą oceniane według następujących kryteriów: 

• ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu; 
• opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów; 
• estetyka pracy; 
• walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki). 

3. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 12 grudnia 2019 r. podczas wystawy pokonkursowej. 

NAGRODY 

Dla laureatów konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody. Wszyscy uczestnicy otrzymają 
dyplomy za udział w konkursie. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie w bazie danych konkursu 

informacji osobowych zawartych na metryczce każdej z prac.
2. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez organizatora materiałów dostarczonych do 

konkursu do działań informacyjno-promocyjnych. 
3. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. 
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność

i prawo ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu. 


