
 
  

Gminny O rodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach 
zaprasza do udzia u w konkursie plastycznym 

 

„SZOPKI I STROIKI BO ONARODZENIOWE” 
 

Regulamin 
 
Cel: Konkurs ma na celu propagowanie tradycji bo onarodzeniowych w ród dzieci, 

odzie y oraz doros ych 
Uczestnicy: Konkurs jest otwarty dla wszystkich mieszka ców Gminy Gi ycko. Organizator 

przewidzia  nast puj ce kategorie:  
a. prace indywidualne (dzieci w wieku szkolnym) 
b. prace indywidualne (doro li) 
c. prace grupowe, zg oszone przez wietlice wiejskie, stowarzyszenie lub grup  

nieformaln  z terenu gminy Gi ycko 
d. prace zg oszone przez rodziny (jedno gospodarstwo domowe) z terenu gminy Gi ycko               

Ocena prac: Organizator powo a wewn trzn  komisj  konkursow , która oceni zg oszone 
prace. Oceniaj c prace komisja b dzie bra a pod uwag : 
– wykorzystanie naturalnych materia ów (drewno, siano, owoce lasu itp.) 
– stopie  skomplikowania prac (pracoch onno ) 
– nawi zanie tematyk  do tradycji bo onarodzeniowej 
Sposób i termin zg aszania prac: 

a. prace musz  by  dostarczone osobi cie przez zg aszaj cego do Gminnego O rodka 
Kultury i Rekreacji w Wilkasach (ul. Olszty ska 54, 11-500 Gi ycko) do 16.12.2022 
do godz. 15.00. Prace dostarczone po terminie nie zostan  dopuszczone do oceny 

b. ka da praca musi zawiera  metryczk  z nast puj cymi danymi: imi  i nazwisko osoby 
zg aszaj cej, kategoria, w której startuje (indywidualna/grupowa/rodzina), wiek osoby 
zg aszaj cej – autora/-ów pracy 

Rozstrzygni cie konkursu: odb dzie si  21.12.2022 o godz. 12.00 w galerii „Pod lip ” 
GOKiR Wilkasy. 

Organizator przewidzia  nagrody dla trzech miejsc w ka dej z kategorii oraz wyró nienia. 
Informacje z wynikami konkursu i fotorelacja nagrodzonych prac b dzie opublikowana na 

stronach www.ugg.pl oraz facebooku GOKiR Wilkasy 
Osoba do kontaktu: informacji na temat konkursu udziela Zbigniew Antoniak, tel. 606 223 
089 lub 797 275 052, e-mail: z.antoniak@gokir.ugg.pl  
 
Postanowienia ko cowe: 
– Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania najlepszych prac do celów 
promocyjnych 
– Uczestnik/-cy, którzy zg aszaj  prac  do konkursu „Szopki i stroiki bo onarodzeniowe”, 
wraz ze zg oszeniem potwierdzaj  zapoznanie si  z regulaminem imprez GOKiR Wilkasy. 
 
 
 
 


