
Zbliża się czas przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia 
w tym - tworzenie ŚWIĄTECZNYCH KARTEK BOŻONARODZENIOWYCH

Aby kontynuować tę tradycję Pobiedziski Ośrodek Kultury ogłasza

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY NA ŚWIĄTECZNĄ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży, a jego celem jest kontynuowanie tradycji przygotowywania 
i wysyłania pięknych kartek świątecznych z serdecznymi życzeniami oraz popularyzowanie lokalnych talentów.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

TEMAT KONKURSU:
Świąteczna Kartka  Bożonarodzeniowa

REGULAMIN KONKURSU
Organizatorem konkursu jest Pobiedziski Ośrodek Kultury.

1. Celem konkursu jest:
- zachowanie tradycji tworzenia Świątecznych Kartek Bożonarodzeniowych
- pobudzenie inwencji twórczej w zakresie projektowania i wykonania kartki
- rozwijanie wrażliwości estetycznej i uzdolnień plastycznych wśród dzieci i młodzieży
- kształtowanie aktywnej i twórczej postawy mieszkańców wobec sztuki oraz tradycji
- popularyzacja twórczości utalentowanych uczestników konkursu

2. Warunki konkursu:
W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież.  Prace oceniane będą w 4  kategoriach:

I     – prace przedszkolaków
II   – prace uczniów klas 1-3 szkół podstawowych
III  – prace uczniów klas 4-8 szkół podstawowych
IV – prace uczniów szkół ponadpodstawowych

Zgłoszenia z przedszkoli, szkół oraz innych instytucji może dokonać nauczyciel lub opiekun grupy, 
albo uczestnik indywidualnie.

3. Zadanie konkursu:
Zadaniem konkursu jest samodzielne, oryginalne wykonanie Bożonarodzeniowej Kartki Świątecznej, 
w formacie A5 lub A6, w dowolnej technice plastycznej, np.: malarstwo, rysunek, grafika, collage, techniki 
mieszane, koniecznie z uwzględnieniem wyraźnych motywów tradycji Bożego Narodzenia. 

4. Pracę należy opatrzyć załączoną poniżej WYDRUKOWANĄ METRYCZKĄ  zawierającą dane:
imię i nazwisko, nr telefonu, szkoła/przedszkole

5. Kartkę należy dostarczyć do 4 grudnia 2018 r. do POK,  ul. Kostrzyńska 21

6. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, ufundowane przez organizatora

7. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 7 grudnia 2018 r., o godz. 17:30, w Holu POK
Laureaci konkursu zostaną wcześniej telefonicznie powiadomieni o wręczeniu nagród. 

8. Pobiedziski Ośrodek Kultury zastrzega możliwość wykorzystania prac konkursowych w publikacjach 
promujących Konkurs i działania Ośrodka.

METRYCZKA DOKLEJONA Z TYŁU KARTKI:

IMIĘ I NAZWISKO
WIEK

NAZWA SZKOŁY/
/PRZEDSZKOLA/
/INSTYTUCJI/

NR TELEFONU 


