
Świąteczne ozdoby łączą pokolenia 

Konkurs Świąteczny 

Organizator: Zielonogórski Ośrodek Kultury 

Współorganizator:  Nadleśnictwo Zielona Góra, Stowarzyszenie Moje Miasto w Zielonej Górze  

Regulamin 

1. CELE KONKURSU  

Celem konkursu jest:  

 rozbudzanie inwencji twórczej dzieci, młodzieży i dorosłych, 

 stworzenie okazji do zaprezentowania własnych pomysłów, technik oraz form zdobienia, 

 zachęcenie do kreatywnego spędzania czasu dzieci z dorosłymi. 

2. UCZESTNICY KONKURSU  

Uczestnikami konkursu są rodziny (minimum 2 osoby).  

3. FORMA KONKURSU  

 konkurs ma charakter rodzinny,  

 przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy przestrzennej - ozdoby bożonarodzeniowej, 

 każda Rodzina może zgłosić od 5 do 10 prac.  

Każda praca musi być opatrzona GODŁEM. 

Z pracami należy dostarczyć kopertę również opatrzoną GODŁEM, a w kopercie należy umieścić metryczkę z imieniem  

i nazwiskiem oraz numerem telefonu. 

4. WARUNKI UDZIAŁU  

 wykonanie - ozdoby bożonarodzeniowej - pracy przestrzennej zgodnej z regulaminem, 

 zgłoszenie pracy na konkurs i przyniesienie 17 grudnia w godzinach 11:30–12:30 do Biura Jarmarku (pierwszy 

domek przy Ratuszu). 

5. KRYTERIA OCENY PRACY 

Oceniając prace jury będzie brało pod uwagę: zgodność z regulaminem konkursu, pomysłowość i inwencję twórczą 

uczestników konkursu, dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych. 

6. Finał konkursu odbędzie się 17 grudnia godz. 14:00, Domek Mikołaja przy zielonogórskim ratuszu. 

7. NAGRODY 

Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają podziękowania. Prace przyozdobią choinki 

na zielonogórskim deptaku.  

8. Wszystkie prace złożone do konkursu pozostaną własnością Organizatora konkursu. Organizator nie zwraca nadesłanych 

prac. 

9. Informacji udziela Dominika Krupa (tel.68 4511000;e-mail. dominika@zok.com.pl) 

10. Regulamin do pobrania na stronie www.zok.com 
 

Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922), wyrażam  zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w formularzu zgłoszeniowym do celów związanych bezpośrednio z organizacją Miejskiego Konkursu Plastycznego Świąteczne ozdoby łączą pokolenia organizowanego 
przez Stowarzyszenie Moje Miasto i  Zielonogórski Ośrodek Kultury.  

 
Oświadczam także, że zapoznałem/am się z regulaminem  Miejskiego Konkursu Plastycznego Świąteczne ozdoby łączą pokolenia i  akceptuję jego postanowienia 
 

..................................................   
 Podpis autora pracy 

 


