
 
 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  
NA OZDOBĘ CHOINKOWĄ 

  
Organizator:  Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach 

1.  Uczestnicy konkursu - trzy grupy wiekowe: 

- uczniowie klas I-III szkół podstawowych, 

- uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych, 

- uczniowie szkół gimnazjalnych oraz klas I-III szkół ponadgimnazjalnych. 

2.  Cele, tematyka, warunki konkursu: 

 Celem konkursu jest: 

- przybliżenie i zainteresowanie dzieci i młodzieży tradycjami Świąt Bożego Narodzenia, 

- rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej, 

- rozwijanie wyobraźni przestrzennej, 

- prezentacja talentów plastycznych. 

 Tematem konkursu są ozdoby choinkowe. 

 Każdy z uczestników ma za zadanie wykonać z własnych materiałów jedną ozdobę choinkową, 

opatrzyć ją czytelną metryczką (imię, nazwisko, klasa, szkoła) umieszczoną w widocznym miejscu. 

 Prace powinny spełniać wszystkie „normy” choinkowe tzn. być lekkie, dekoracyjne, posiadać 

odpowiednią zawieszkę. 

 Udział w konkursie jest bezpłatny. 

 Warunkiem udziału w konkursie jest zapoznanie się z regulaminem i jego pełna akceptacja. 

 Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora konkursu. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego korzystania i publikowania prac konkursowych. 

 Wszelkie kwestie nie zawarte w regulaminie rozstrzyga organizator. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez podawania konkretnych przyczyn. 

 Wszystkie prace biorące udział w konkursie zostaną  wykorzystane do zawieszenia na choince w MDK- 

Puławy. 

 Powołana przez organizatorów komisja oceniać będzie: 
- pomysłowość,  

- staranność wykonania,  

- wrażenia artystyczne,  

- nawiązanie do tradycji świątecznych. 

Ważne !!! 

Każda ozdoba choinkowa musi spełniać podstawowy warunek – dać się zawiesić na choince. 

Prace, które nie będą spełniały powyższego warunku zostaną odrzucone. 

3.  Nagrody: 

Organizatorzy konkursu przewidują dla  laureatów konkursu dyplomy i  nagrody  za I, II i III miejsce oraz 

wyróżnienia, we wszystkich kategoriach. Pozostali uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy za uczestnictwo.               

4.  Terminy: 

Termin dostarczenia prac upływa dnia 6 grudnia 2015r. Prace konkursowe należy złożyć osobiście lub 

przesłać na adres: 
Młodzieżowy Dom Kultury 

ul. Sieroszewskiego 4, 24-100 Puławy 

z dopiskiem: „Konkurs na ozdobę choinkową” 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 8 grudnia  2015 r. Prace nie zostają zwracane. 
O terminie wręczenia nagród laureaci konkursu zostaną poinformowani telefonicznie. 

5.  Postanowienia końcowe: 
Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest organizator. Dane osobowe przekazane organizatorowi 

przez wyłonionych laureatów konkursu będą przetwarzane w celu realizacji konkursu. Podanie danych osobowych jest 

dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród. 
Regulamin konkursu dostępny jest w na stronie: www.mdk.pulawy.pl 

http://www.mdk.pulawy.pl/

