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Regulamin konkursu plastycznego „Świąteczne anioły” 

1. Organizator konkursu 

I. Organizatorem konkursu jest: Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck 

II. Adres organizatora: ul. Lipowa 17, 84-122 Żelistrzewo 

III. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela instruktor ds. kultury:  

Wiktoria Gaffke, tel. 790 542 113 

2. Uczestnicy 

Konkurs kierowany jest do uczniów uczęszczających do przedszkoli i szkół podstawowych w Gminie 

Puck.  

W konkursie wyróżniono 3 kategorie wiekowe uczestników: 

 przedszkole oraz klasy „0” 

 klasy I-III  

 klas IV- VI  

3. Cele konkursu 

I. Kultywowanie Bożonarodzeniowej tradycji chrześcijańskiej. 

II. Rozwijanie aktywności twórczej wśród młodych mieszkańców Gminy Puck. 

III. Promowanie talentów plastycznych poprzez umożliwienie prezentacji twórczości dzieci. 

IV. Inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki, poszerzenie wiedzy w zakresie 

różnych technik plastycznych. 

4. Warunki uczestnictwa 

I. Przedmiot konkursu: Anioł 

II. Forma: Płaska (np. rysunek, malarstwo) lub przestrzenna (masa solna, papierowa, ceramika, 

tkaniny, tworzywa, techniki mieszane, gips itp.). W przypadku formy przestrzennej 

maksymalna wysokość anioła to 30 cm. 

III. Technika plastyczna: Dowolna. 

IV. Przy ocenie  aniołów komisja zwróci uwagę na następujące kryteria:  

estetykę i technikę wykonania, samodzielność, oryginalność i pomysłowość. 
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V. Do pracy prosimy dołączyć dane autora (imię, nazwisko, wiek, kontakt telefoniczny do 

opiekuna, nazwa szkoły). 

VI. Każdy uczestnik może dostarczyć na konkurs jedną pracę. Powinna ona być wykonana 

samodzielnie i być oryginalnym projektem autora. 

5.  Termin i miejsce dostarczenia prac 

I. Termin: Termin dostarczania prac upływa z dniem 13 grudnia 2022 roku (wtorek). 

II. Miejsce: Prace dostarczamy do biura Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck  

– 1 piętro (ul. Lipowa 17, 84-122 Żelistrzewo) w godzinach funkcjonowania biura 7:30-15:30. 

6. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody 

I. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 16 grudnia 2022 roku (piątek) na stronie internetowej 

www.oksitpuck.pl oraz na mediach społecznościowych Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w 

Gminie Puck www.facebook.com/oksitpuck. 

II. W konkursie zostanie przyznane I, II i III miejsce oraz wyróżnienie w każdej kategorii 

wiekowej. 

III. W konkursie będzie można wygrać atrakcyjne nagrody – m.in. prezenty z artykułami 

plastycznymi. 

IV. Oficjalne wręczenie nagród odbędzie się podczas Gminnego Wieczoru Bożonarodzeniowego 

18 grudnia o godz. 16:00 w Domu Kultury w Żelistrzewie.  

V. Nieodebrane nagrody będzie można odebrać w naszym biurze do końca stycznia 2023 roku. 

VI. Istnieje możliwość zwrócenia prac konkursowych uczestnikom konkursu. 

VII. Zdjęcia nagrodzonych prac będą opublikowane w relacji pokonkursowej na mediach 

społecznościowych i stronie internetowej Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck. 

VIII. Ostateczny werdykt należy do jury. Decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 

7. Uwagi ogólne 

I. Do pracy plastycznej należy załączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która 

znajduje się w załączniku do pobrania. 

II. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. 

III. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonania reprodukcji, publikacji i ekspozycji prac bez 

zgody autora i bez uiszczania autorowi należności finansowych.  


