
KARTKA ŚWIĄTECZNA ‘2016 
 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 
 
 

Organizator:  Ośrodek Kultury Gminy Lubin, Księginice 14, 59-300 Lubin 
 www.okgminalubin.pl , https://www.facebook.com/okgminalubin 
   tel/fax: 76/844 82 33, tel. 76/45 59 86,  sekretariat@okgminalubin.pl 

 
Cele: 
 Promowanie aktywności twórczej mieszkańców Gminy Lubin 
 Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań kulturą i sztuką 
 Stwarzanie możliwości prezentacji artystycznej  
 Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia 
 
Zasięg: Gmina Lubin 
 
Zasady uczestnictwa: 
 W konkursie mogą brać udział prace przygotowane indywidualnie; 
 Temat: Anioł Bożonarodzeniowy, format prac – max A5, technika dowolna. 
 Każdy uczestnik może zaprezentować od 1 do 3 kartek własnoręcznie wykonanych 
 Prace muszą być opatrzone dołączoną metryczką: imię i nazwisko autora, wiek/kategoria wiekowa, adres, 

telefon, e-mail; 
 prace przyjmowane będą do 25.11.2016 r. w siedzibie Organizatora. 
 
Kategorie wiekowe:  
I kategoria: do 8 lat 
II kategoria: 9-13 lat 
III kategoria powyżej 14 lat 
 
Kryteria oceny: 
 Oceny zgromadzonych prac dokona Jury powołane przez Organizatora, decyzja Jury jest ostateczna; 
 Oceniane będą: 

- wizerunek anioła, 
- pomysłowość, 
- technika i estetyka wykonania, 
- ogólne wrażenie, 
- własnoręczne wykonanie. 

Nagrody: 
Organizator przewiduje nagrodę główną w każdej kategorii wiekowej i pamiątkowe dyplomy dla uczestników. 
 
Dodatkowe informacje: 
 Dostarczone prace i prawa autorskie przechodzą na własność Organizatora. 
 Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zamieszczania informacji o pracach konkursowych w swoich 

materiałach i kampaniach promocyjnych jako element promujący Gminę Lubin oraz OKGL. 
 Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich 

danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2002 r. 
Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) 

 Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w regulaminie, 
 Wszystkie kwestie, których nie obejmuje regulamin, ustala organizator. 
 Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród laureatom odbędzie się 9.12.2016 r. w świetlicy wiejskiej  

w Krzeczynie Małym podczas imprezy pt. TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE. 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU 
 

http://www.okgminalubin.pl/
https://www.facebook.com/okgminalubin
mailto:sekretariat@okgminalubin.pl

