
REGULAMIN 

MIKOŁAJKOWEGO KONKURSU  NA OZDOBĘ ŚWIĄTECZNĄ DLA DZIECI I 

DOROSŁYCH 

 

§ 1 

Gminny Ośrodek Kultury w Cekcynie zaprasza do udziału w  

„MIKOŁAJKOWYM KONKURSIE NA OZDOBĘ ŚWIĄTECZNĄ” 

 

§ 2 

Warunki uczestnictwa 

 

1. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:  

a) od 5 do 10 lat 

b) od 11 do 15 lat 

c) od 16 lat bez ograniczeń wiekowych 

2. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie mieszkańcy z terenu Gminy 

Cekcyn. 

3. Projekty muszą być wykonane indywidualnie. Pod szczególną uwagę 

brana będzie samodzielność wykonania w poszczególnych kategoriach 

wiekowych. Każdy uczestnik może wykonać jeden projekt. 

4. Nadesłane lub złożone na konkurs prace powinny zawierać karteczkę z 

wyraźnie napisanym imieniem i nazwiskiem, wiekiem, adresem 

zamieszkania, nr telefonu, nazwą szkoły oraz klasy.  

 

§ 3 

Cele konkursu: 

 

  rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej  

 rozwijanie wrażliwości estetycznej  

 stworzenie możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych powrót 

do tradycji wykonywania ozdób bożonarodzeniowych  

 umożliwienie przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt 

Bożego Narodzenia  

 



Zadanie konkursowe: 

1. Każda kategoria wiekowa otrzymuje inne zadanie: 

a) kategoria wiekowa od 5 do 10 lat: BOMBKA dowolną techniką. 

Możliwość zastosowania: techniki mieszane, preferowane użycie 

materiałów naturalnych np.: drewno, sznurek, suszone owoce, 

gałązki, szyszki, orzechy, kasztany, papier, różnego rodzaju ziarna 

b) kategoria wiekowa od 11 do 15 lat: CHOINKA dowolną techniką. 

Możliwość zastosowania: techniki mieszane, preferowane użycie 

materiałów naturalnych np.: drewno, sznurek, suszone owoce, 

gałązki, szyszki, orzechy, kasztany, papier, różnego rodzaju ziarna 

c) kategoria wiekowa od 16 lat bez ograniczeń wiekowych: 

KOMPOZYCJA ADWENTOWA dowolną techniką. Możliwość 

zastosowania: techniki mieszane, preferowane użycie materiałów 

naturalnych np.: drewno, sznurek, suszone owoce, gałązki, szyszki, 

orzechy, kasztany, papier, różnego rodzaju ziarna 

 

§ 5 

Termin i warunki dostarczenia prac: 

1. Prace należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury w Cekcynie,  

ul. Szkolna 4, 89-511 Cekcyn od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 

do  1700. 

2. Termin dostarczenia prac mija 2 grudnia (środa) 2015 r. Prace nadesłane 

po tym terminie nie będą oceniane.  

3. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 7 grudnia 2015 r. 

4. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.  

 

§ 6 

Ocena prac i zasady przyznawania nagród 

 

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa  

2. Z obrad Komisji zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich 

członków Komisji 

3. Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:  

a) samodzielność wykonania 



b) oryginalność,  

c) funkcjonalność,  

d) estetyka wykonania  

e) zastosowanie elementów ekologicznych  

 

4. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia.  

 

5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich 

odwołanie.  

 

6. Wręczenie nagród nastąpi 7 grudnia o godz. 16:30 podczas 

„Mikołajkowego Wieczoru z Bajkami”, który odbędzie się w Gminnym 

Ośrodku Kultury w Cekcynie. Wyniki zostaną również ogłoszone na stronie 

internetowej: www.cekcyn.pl oraz na portalu społecznościowym facebook 

na profilu Gminnego Ośrodka Kultury 

 

7. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród pisemnie lub 

telefonicznie  

§ 8 

Prawa autorskie 

 

1. Autorzy projektów automatycznie przekażą Organizatorowi prawo do 

bezpłatnego wykorzystania swoich projektów. 

 

2. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora 

projektów zgłoszonych przez siebie na Konkurs.  

 

3. Złożone na Konkursie prace pozostaną w dyspozycji Organizatora.  

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin konkursu dostępny jest w Gminnym Ośrodku Kultury w Cekcynie, 

na stronie internetowej www.cekcyn.pl. 


