
Żabia Wola, 31 października 2020 r. 

 

                        REGULAMIN konkursu plastycznego 
 

„MEGA Kartka Bożonarodzeniowa” 
    

Cele konkursu: 
o kultywowanie tradycji i świątecznych nastrojów,  
o praca z wyobraźnią, rozwijanie umiejętności plastycznych, 
o wtórne wykorzystania różnych materiałów. 

  
Organizator Konkursu: Dom Kultury w Żabiej Woli, ul. Warszawska 27. 

Zasięg konkursu - gmina Żabia Wola 
 

1. Kategorie wiekowe uczestników ze Szkół Podstawowych: 
o Klasa  I – III – prace indywidualne 
o Klasa  IV – VI – prace indywidualne 
o klasa  VII - VIII – prace indywidualne 

2. Forma pracy: przestrzenna lub płaska, technika dowolna. 
3. Wymiary: od formatu A5 (148x210cm) do formatu A4 (210x297cm). 

 

Uwaga! Nie będą oceniane prace z „gotowych”, zakupionych elementów. 
 

4. Prace powinny być wykonane z materiałów naturalnych: papier, tektura, bibuła, drewno, wełna, 
włóczka, tkaniny, druciki, wiklina, filc. Prace mogą być w formie obrazu z wykorzystaniem 
kolorowych farb, sprayów, klejów. 

5. Każda praca powinna być stabilna umożliwiająca samodzielne postawienie na płaskim podłożu lub 
powieszenie na ścianie. 

6.  Do każdej pracy należy dołączyć papierową metryczkę, zawierającą dane wykonawcy: 
imię i nazwisko, klasę, szkołę, kontakt telefoniczny do opiekuna/rodzica. Prosimy pisać 
drukowanymi literami. Prace bez metryczek nie będą przyjmowane. 

       6.  Kryteria oceny:  
o pomysłowość, staranność i estetyka wykonania, 
o samodzielność, 
o właściwy dobór materiałów,  
o ogólne wrażenie artystyczne. 

  7. Terminy: 
o składanie  prac do 5 grudnia 2020 r. (piątek) do godz. 16.00. 
o rozstrzygnięcie konkursu - 11 grudnia 2020 r., godz. 16.30 
o wystawa prac w Domu Kultury – 11 - 22 grudnia 2020 r.  
o odbiór prac - od 22 - 30 XII 2018 r. (za wyjątkiem dni świątecznych i Wigilii). Po tym terminie 

nieodebrane prace przechodzą na własność Domu Kultury. 
o Organizator  nie odpowiada za ewentualne uszkodzenia prac powstałe podczas ekspozycji. 

  8. Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.dkzabiawola.pl w zakładce 
„Nasza oferta/konkursy” oraz w gablocie zewnętrznej przy Domu Kultury. 

  9.  W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe w poszczególnych kategoriach wiekowych. 
      10. Fotografie prac biorących udział w Konkursie, mogą być wykorzystywane przez Organizatora do   

różnych publikacji bez zgody ich autorów.  
     11.  Dostarczenie pracy jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.                                                         

 

http://www.dkzabiawola.pl/

