
 
 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  
NA OZDOBĘ CHOINKOWĄ 

  
Organizator:  Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach 

1.  Uczestnicy konkursu: 

- uczniowie szkół podstawowych, 

- uczniowie szkół gimnazjalnych, 

- uczniowie 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. 

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

opatrzyć ją czytelną metryczką (imię, nazwisko, klasa, szkoła, miejscowość oraz imię i nazwisko 

nauczyciela, pod którego kierunkiem praca została wykonana) umieszczoną w widocznym miejscu. 

 Prace powinny  być lekkie, dekoracyjne, posiadać odpowiednią zawieszkę z opisem. 

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

 Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora konkursu i nie zostają zwracane uczestnikom. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania prac konkursowych. 

 Prace nagrodzone i wyróżnione w konkursie zostaną  ZAPREZENTOWANE  na choince w MDK- Puławy, 

na choince w Starostwie Powiatowym i Urzędzie Miasta w Puławach. 

 Autorzy wykonanych ozdób choinkowych zostaną opublikowani na stronie internetowej MDK Puławy. 

 Powołana przez organizatorów komisja oceniać będzie: 

- pomysłowość,  

- staranność wykonania,  

- wrażenia artystyczne,  

- nawiązanie do tradycji świątecznych. 

3.  Terminy: 

Termin dostarczenia prac upływa dnia 13 grudnia 2018 r. Prace konkursowe należy złożyć osobiście lub 

przesłać na adres: 

Młodzieżowy Dom Kultury 

ul. Sieroszewskiego 4, 24-100 Puławy 

z dopiskiem: „Konkurs na ozdobę choinkową” 

4. Polityka prywatności: 

1. Zgłoszenie do Konkursu Uczestnika przez nauczyciela jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na  publikację  

wizerunku  Uczestnika,  jego  prac  konkursowych  oraz  jego  imienia i nazwiska w publikacjach dotyczących 

Konkursu oraz promocji Organizatora (zdjęcia, filmy, relacje prasowe itp.). 

2. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkur-

sie, a dane te będą przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z  dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych – tekst jednolity Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm. 

 

 

 


