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Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie   

ogłasza konkurs plastyczny 

pt. „ Anioły- stróże Bożego Narodzenia”. 

 

 
       Okres Bożego Narodzenia to czas pełen magii, któremu towarzyszą niezwykłe istoty  - 

ANIOŁY. W związku z tym  zachęcamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursie, 

którego inspiracją jest świąteczny czas Bożego Narodzenia, a tematem przewodnim - 

postacie aniołów. 

       Mamy nadzieję, że kreatywność, zapał twórczy, natchnienie artystów, którzy zechcą 

wziąć udział w tym konkursie, zaowocują oryginalnymi pracami plastycznymi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMORZĄDOW Y OŚRODEK  

KULTURY I  SPORTU  

GMINY MIELEC 

Z  S.  W  CHORZELOW IE  
39-331 CHORZELÓW 307, tel.  0-17 58 414 83 



 

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„ANIOŁY – STRÓŻE BOŻEGO NARODZENIA” 

 
1.  Organizator: 
 Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec  z siedzibą w Chorzelowie 

 

2.  Założenia i cele konkursu:  
     Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich, którzy zechcą wykonać pracę plastyczną 

związaną z tematem przewodnim konkursu, którym są ANIOŁY  w szerokim rozumieniu, dotyczącym 

zarówno wiedzy, jak i wyobrażenia o tych istotach, ściśle związanych m.in. z Bożym Narodzeniem.  

    Głównym celem konkursu jest pobudzenie wyobraźni, kreatywności plastycznej, zachęcanie do czerpania 

inspiracji twórczych z klimatu Świąt Bożego Narodzenia uczniów szkół naszej gminy. 

 

3.  Technika:  

Technika wykonania pracy konkursowej: 

                                      -  na płaszczyźnie: obraz, grafika, collage, witraż, wydzieranka, wyklejanka, linoryt, 

                                      - pół przestrzenna  (np. płaskorzeźba, relief, kompozycja origami), 

                                      - przestrzenna (np. rzeźba, instalacja z różnego rodzaju materiałów). 

Przy tworzeniu pracy konkursowej można wykorzystać każdy rodzaj materiału: słoma, gips, masa solna, 

naturalny materiał roślinny, druty, tkaniny, wstążki, koraliki, cekiny itp. 

 

4.  Zgłoszenie do konkursu: 

   Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.  
Pracę zgłoszoną na konkurs należy czytelnie opisać:  

- Imię i nazwisko autora,  

- Klasa, 

- Szkoła, 

- Imię i nazwisko opiekuna pod kierunkiem którego praca została wykonana. 

 

6.  Kategorie wiekowe według której dokonana zostanie ocena prac konkursowych :  

I kategoria wiekowa: uczniowie przedszkoli – klasy „O” 

II kategoria wiekowa: uczniowie klasy I-III szkół podstawowych  

III kategoria wiekowa:  uczniowie klasy IV-VI szkół podstawowych 

IV kategoria wiekowa: uczniowie gimnazjów. 

 

7.   Ocena prac konkursowych: 

    Ocena prac konkursowych dokonana zostanie komisję artystyczną według następujących kryteriów:  

- zgodność prac z tematem konkursu,  

- samodzielne i oryginalne ujęcie tematu,  

- poziom artystyczny prac,  

- estetyka wykonania.  
 

8. Nagrody  

    Fundatorem nagród i dyplomów przyznanych laureatom konkursu  jest Samorządowy Ośrodek Kultury  

i Sportu Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie. 

 

9. Terminy 

   Pracę należy dostarczyć do Samorządowego Ośrodka Kultury w Chorzelowie do 11 grudnia 2015 r. 
 

   Ogłoszenie wyników konkursu, rozdanie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpi: 

17 grudnia 2015 r. o godzinie 13.00 w sali wystawowej Ośrodka Kultury w Chorzelowie. 
 



  - Pokonkursowa wystawa potrwa do 15 stycznia 2016 r. 

  - Zwrot prac biorących udział w wystawie pokonkursowej do 30 stycznia 2016 r.  

     (po tym terminie   prace przechodzą na własność Ośrodka Kultury). 
 

10.  Postanowienia końcowe 

     Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na publikację 

     prac konkursowych, materiałów z przebiegu konkursu oraz wizerunku fotografowanych osób na stronie  

     internetowej Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie 

      oraz w lokalnych mediach (portale internetowe, prasa, radio). 
 

 

    Informacji na tematy związane z konkursem udziela instruktor plastyki Ośrodka Kultury w Chorzelowie –      

    Anna Surowiec po nr tel. 17 584 14 83. 

 

ZACHĘCAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE! 

 

 


