
Konkurs plastyczno-artystyczny ,,Moja Kartka Bożonarodzeniowa’’ 

REGULAMIN 

 

§1 

ORGANIZATOR 

 

Organizatorem Konkursu Plastycznego  „Moja Kartka Bożonarodzeniowa” zwanego dalej 
„Konkursem” jest Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie. 

 

§2 

CEL KONKURSU 

 

1. Rozwijanie i promowanie talentów plastycznych.  

2. Kultywowanie tradycji Bożonarodzeniowych. 

3. Kształcenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami artystycznymi. 

4. Rozwijanie zdolności manualnych. 

5. Pobudzanie dziecięcej radości. 

6. Popularyzacja oryginalnej twórczości plastycznej dzieci. 

 

§3 

TEMATYKA KONKURSU 

 

Tematem konkursu jest przygotowanie kreatywnej kartki świątecznej, która po rozstrzygnięciu może 

zostać wysłana do osób potrzebujących, starszych lub samotnych. 

 

§4 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

 

1. Konkurs przeprowadzany jest na podstawie niniejszego Regulaminu. 

2. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

3. Konkurs organizowany jest dla dzieci i dorosłych  

4. Dopuszczalna technika wykonania praca: rysunek, grafika, malarstwo, collage. 

5. Prace nie mogą być grupowe. 

6. Jeden autor może przedstawić tylko jedną pracę. 

7. Organizator nie przewiduje zwrotu przyniesionych prac. 

8. Po rozstrzygnięciu pracę mogą zostać wysłane do osób potrzebujących i samotnych. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania prac konkursowych. 

10. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego 

wykorzystywania prac dla promocji konkursu w następujących polach eksploatacji: druku 

w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w 

innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechnianiem. 

11. Zgłoszenia osób niepełnoletnich do konkursu mogą dokonać jedynie rodzice lub 

opiekunowi prawni dziecka na karcie zgłoszenia dziecka, która jest załącznikiem nr 1 do 

Regulaminu. 



12. Zgłoszenie dziecka do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków 

niniejszego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 

rodziców/opiekunów prawnych i danych osobowych dziecka. 

13. Konkurs skierowany jest do mieszkańców i sympatyków Gminy Stanisławów. 

14. Konkurs organizowany jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych w kategoriach wiekowych: 

✓ Kategoria I - dzieci 
✓ Kategoria II -  dorośli 

 
§ 5 

WYMOGI KONKURSOWE 
 

1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej  lub graficznej. 
2. Praca plastyczna powinna być wykonana w dowolnej technice np. rysowanie, malowanie, 

wycinanka, kolaż, wyklejanie przy wykorzystaniu np.: kredek, farb plakatowych, akwareli, 
pasteli, ołówków, węgla, bibuły, kolorowego papieru, plasteliny i innych materiałów, np. 
recyklingu plastycznego . 

3. Kartki świąteczne dostarczone w Konkursie muszą być pracami wykonanymi samodzielnie i 
indywidualnie, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nie przedstawianymi na innych 
konkursach. Dostarczenie prac plastycznych na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem 
deklaracji o tych faktach. 

4. Wypełnioną i czytelnie podpisaną Kartę Zgłoszeniową – należy dostarczyć wraz z pracą oraz 
czytelnie podpisanym Oświadczeniem o przeniesieniu praw autorskich – Załącznik nr 1 do 
Regulaminu. 

5. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich praw 
majątkowych do wykorzystania wszystkich nadesłanych prac plastycznych oraz ich publikacji 
w Internecie. 

6. Uczestnicy nie mogą złożyć pracy sprzecznej z prawem, ogólnie przyjętymi zasadami etyki, 
zasadami dobrego wychowania, kultury osobistej, wykorzystującej zakazane treści, niezgodnej 
z dobrymi obyczajami, nawołującej do nietolerancji, obrażającej uczucia innych osób, w tym 
również uczucia religijne, przedstawiającej przemoc, naruszającej prawa do prywatności, 
naruszającej prawa osób trzecich, zawierającej materiały chronione prawami wyłącznymi (np. 
prawami autorskimi) bez zgody osób uprawnionych, zawierającą wulgaryzmy, czy treści 
reklamowe podmiotów trzecich. 

7. Prace plastyczne i graficzne przysłane po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane przy 
wyłanianiu zwycięzców. 

8. Nie dopuszcza się kilku prac jednego autora – każdy uczestnik może złożyć jedną pracę 
plastyczną i graficzną. 

9. Prace nie spełniające warunków Regulaminu nie będą oceniane. 
 

 

§6 

PRZEBIEG KONKURSU 

 

1. Pracę konkursowe podpisujemy na odwrocie ołówkiem 

2. Prace konkursowe wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy dostarczyć  do Gminnego 

Ośrodka Kultury w Stanisławowie lub zostawić w skrzynce podawczej. 

3. Termin dostarczenia prac konkursowych: 17 grudnia 2021 r. godzina 18.00. 

 

 

§7 



NAGRODY 

 

1. Zwycięzcami w Konkursie są trzy osoby z każdej kategorii wiekowej, które otrzymają nagrodę 
rzeczową. 

2. Jury może przyznać wyróżnienia w konkursie. 
3. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na fanpage Gminnego Ośrodka Kultury w 

Stanisławowie  
 

§8 

WARUNKI KOŃCOWE 

 

Integralną częścią niniejszego regulaminu jest: 

• karta zgłoszeniowa dziecka i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych – załącznik nr 1 do Regulaminu, 

•  informacja w związku z przetwarzaniem danych osobowych  w ramach konkursu ,,Moja Kartka 

Bożonarodzeniowa” – załącznik nr 2 do Regulaminu. 

 

§ 9 
TERMINARZ KONKURSU 

 
1. 14 grudnia 2021 r. – ogłoszenie Konkursu. 
2. 17 grudnia 2021 r. godz. 18:00 – ostateczny termin dostarczenia kart świątecznych wraz 

z  Kartą Zgłoszenia oraz Oświadczeniem przeniesienia autorskich praw majątkowych  
3. 18 grudnia 2021 r. – ogłoszenie listy osób nagrodzonych w Konkursie.  
4. 19 grudnia 2021 r. – przekazanie nagród konkursowych na scenie podczas trwania Kiermaszu 

„Świąteczny Stanisławów” 
 

§ 10 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Regulamin Konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Gminny 

Ośrodek Kultury w Stanisławowie pod adresem: stanislawow.pl 
2. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Konkursu z 

ważnych przyczyn. 
3. Organizator bez podania przyczyny może odwołać konkurs, lub zmienić zasady nagradzania. 
4. We wszystkich sprawach dotyczących przebiegu Konkursu, nieprzewidzianych niniejszym 

Regulaminem, jak i w zakresie interpretacji jego zapisów, głos rozstrzygający należy do 
Organizatora. 

 


