
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 

W GOSTYCYNIE 

 

Regulamin konkursu plastycznego pt. 
 

Świąteczny Elf 
 

CELE:  
 
Upowszechnianie tradycji bożonarodzeniowej oraz poznawanie obyczajowości ludowej  naszej 

ojczyzny,  tak ważnej w edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży.  

Zachęcenie dzieci i młodzieży do twórczości plastycznej, rozwijającej wyobraźnię i umiejętności 

manualne na płaszczyźnie i w przestrzeni. 

 

TEMATYKA KONKURSU: 
 

Konkurs na Świątecznego Elfa. Mile widziane prace inspirowane motywami regionalnymi 

– borowiackimi, motywami związanymi z biblioteką i książkami oraz zwracające uwagę 

na kwestie ekologii i wtórnego wykorzystania materiałów.  
 

WARUNKI KONKURSU:  
 

Uczestnik powinien dostarczyć 1 pracę (nie uczestniczącą w innych konkursach) wykonaną  

w przestrzennym formacie w dowolnej technice z dowolnego tworzywa.  

Przygotowujemy tylko i wyłącznie przestrzenną postać świątecznego elfa. 

Prace należy opatrzyć zawieszką i przymocowaną w widocznym miejscu kartką – metryczką 

zawierającą dane: imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły. Metryczka powinna być niewielkich 

rozmiarów, tak aby nie przysłaniała pracy. Prace mogą być wykonywane tylko indywidualnie 

– zbiorowe nie będą oceniane.  
 

UCZESTNICY:  
 

Dzieci przedszkolne, szkół podstawowych, młodzież gimnazjalna  

oraz młodzież ponadgimnazjalna i dorośli z Gminy Gostycyn.  
 

KATEGORIE:  
 

Prace oceniane będą w 5 kategoriach wiekowych: 

1. Dzieci przedszkolne i uczniowie kl. „0” do lat 6 

2. Uczniowie szkół podstawowych klas I-III  

3. Uczniowie szkół podstawowych klas IV-VIII 

4. Uczniowie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i dorośli. 

Prace w danej kategorii będą oceniane pod warunkiem zgłoszenia minimum 10 prac.  
 

TERMINY I MIEJSCA: 

Prace należy składać do  14 XII 2018 r. w bibliotece w Gostycynie. 

Otwarcie wystawy, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się: 

19 XII 2018 r. (środa) godz. 16
00 

w bibliotece. 



 

OCENA:  
 

Prace będą oceniane wg następujących kryteriów: ogólne wrażenie artystyczne, dobór  

i wykorzystanie materiałów, wkład pracy, walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka), 

oryginalny pomysł, samodzielność. 
 

NAGRODY:  
 

Autorzy najlepszych prac w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają nagrody 

rzeczowe i dyplomy. 

 

WYSTAWA: 
 

Prace wyeksponowane zostaną w bibliotece i tym samym stanowić będą wystawę czynną do 

15 I 2019 r. Po zakończeniu ekspozycji prace należy odebrać.  

Prace nieodebrane do 31 I 2019 roku przechodzą na własność Organizatora. 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE: 
 

1. Uczestnik konkursu oświadcza, że jest to praca autorska, własnego pomysłu 

 i nienagradzana w innych konkursach. 

2. Dostarczenie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu. 

3. Dostarczając prace na konkurs, każdy uczestnik przenosi autorskie prawa majątkowe 

na Organizatora w następujących polach eksploatacji: wielokrotne eksponowanie prac, 

zamieszczanie fotografii prac w materiałach reklamowych, albumach, prasie 

i wszelkiego rodzaju wydawnictwach bibliotecznych i na stronie internetowej 

biblioteki. 

4. Uczestnik, który dostarczy pracę na konkurs, wyraża zgodę na przetwarzanie jego 

danych osobowych na potrzeby konkursu. 
 

 
 


