
Postanowienia ogólne:

Organizatorem konkursu plastycznego pt. „Aniołek Bożonarodzeniowy” 

jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Małopolskim.

Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem.

Temat konkursu:

Tematem konkursu jest „Bożonarodzeniowy anioł”

Celem konkursu jest:

- kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia,

- pogłębienie wiedzy na temat symboli związanych ze Świętami Bożego Narodzenia,

- prezentacja anioła bożonarodzeniowego jako elementu tradycji Świąt Bożego Narodzenia,

- rozwijanie aktywnej twórczości plastycznej dzieci w formie doskonalenia różnorodnych 

technik plastycznych,

- poszukiwanie twórczych i oryginalnych rozwiązań,

- rozwijanie i poszerzanie kreatywności wśród dzieci.

Uczestnicy:

Konkurs skierowany jest do uczniów szkoły podstawowej i obejmuje trzy grupy wiekowe:

I grupa wiekowa – uczniowie klas 0 - III

II grupa wiekowa – uczniowie klas IV - VI

III grupa wiekowa – uczniowie klas VII-VIII

Warunki uczestnictwa:

Każda grupa wiekowa z danej placówki ma prawo do zgłoszenia w konkursie pięciu 

prac plastycznych nawiązujących do tematu konkursu, wykonanych indywidualnie 

i samodzielnie (nie dopuszcza się prac zbiorowych).

Technika wykonywania prac:

Malarstwo

Rysunek

Wyklejanie

Rzeźba (modelina lub masa solna)

Forma przestrzenna technika dowolna.

Format prac płaskich do A3. Format prac przestrzennych do 30 cm.

Praca musi być opisana /metryczka - załącznik nr 1/, do pracy należy dołączyć 

wypełnioną kartę zgłoszeniową oraz podpisane RODO /załącznik nr 2/

Prace przechodzą na własność organizatora konkursu.

REGULAMIN 

GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 
„ANIOŁEK BOŻONARODZENIOWY”



Termin  i miejsce składania prac – do 09.12.2022 r., Miejsko-Gminny Ośrodek 

Kultury w Sędziszowie Małopolskim

Ocena i nagrody:

Powołana przez organizatora Komisja Konkursowa przyzna nagrody i wyróżnienia 

w trzech kategoriach wiekowych.

Po rozstrzygnięciu konkursu prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej 

w sędziszowskim Domu Kultury.

Laureaci nagród zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozdania nagród.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 13.12.2022 r., a wyniki zostaną opublikowane na 

stronie internetowej w dniu 14.12.2022 r. www.mgoks.pl 

Uwagi końcowe:

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia podczas dostarczania prac. 

Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy 

i przyznania nagrody.

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznego decydowania przy wyborze 

i nagradzaniu prac.

Informacji dotyczących konkursu udziela:

Elżbieta Chorąży 

tel. 17 2216 044 w. 17

e-mail: e.chorazy@mgoks.pl
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