
  Regulamin XII Gminnego Konkursu Plastycznego pod hasłem:  

Świąteczne Nastroje - 2018 – Anioł Złotowłosy  

 
Organizator: Ośrodek Kultury w Wiśniowej 

    38-124 Wiśniowa 

    woj. podkarpackie 

    Tel. (17) 2775393 

                        www.okwisniowa.pl 

                        e-mail : gok_wisniowa@o2.pl 

    osoba odpowiedzialna: Maria Raś 

Cel konkursu:  

            Rozwijanie ambicji i aktywności twórczej w dziedzinie plastyki  

wśród dzieci i młodzieży, pobudzanie wyobraźni oraz kreatywności dzieci, sięganie po nowe 

techniki, zachęcanie do rozwijania warsztatu. 

 

Temat konkursu:  

Świąteczne Nastroje - „Anioł Złotowłosy” 

Święta Bożego Narodzenia obfitują w piękne zwyczaje i motywy z nimi związane. Szczególnym 

symbolem kojarzącym się z nimi jest anioł. Jest on przedstawiany w różnych pozach, różnych 

sytuacjach, na widokówkach, obrazkach, jako zawieszka na choinkę czy też oddzielny element 

dekoracyjny. Dlatego też tematem tegorocznej edycji konkursu „Świąteczne nastroje”  jest postać 

anioła wykonana w dowolny sposób, dowolną techniką -  jako praca płaska, przestrzenna, jako 

rysunek, witraż, wyklejanka, liczymy na wiele ciekawych pomysłów ze strony uczestników. 

 

Warunki uczestnictwa:  

W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież gimnazjalna.  

Jest on podzielony na   następujące kategorie wiekowe: 

- kat. 1 – kl. Przedszkolne – kl. IV 

- kat. 2 – kl. V -VIII oraz uczniowie Gimnazjum 

 

Prace muszą być opisane: imię i nazwisko autora, klasa, adres szkoły, podpis opiekuna  

i dostarczone na adres organizatora do dnia 13.12.2018 r. 

Każda szkoła może przesłać maksymalnie 5 najlepszych prac z każdej kategorii wiekowej 

wyłonionych w wyniku wewnętrznych eliminacji. 

Każdy uczestnik zgłasza do konkursu tylko jedną pracę. Nie będą brane pod uwagę prace grupowe.  

 

Ocena: 

Oceny dokona komisja artystyczna powołana przez organizatora. Za główne kryterium 

oceny przyjmuje się poziom artystyczny, estetykę wykonania, oryginalność i pomysłowość, jak 

również zgodność z tematyką i samodzielność dzieci.  

Najpiękniejsze i najbardziej oryginalne prace zostaną nagrodzone  

i wyróżnione, ponadto umieszczone na wystawie w Ośrodku Kultury w Wiśniowej (wystawa będzie 

czynna w dniach 20-30 grudnia). Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 21 grudnia 

podczas Przekazania Światełka Betlejemskiego w Ośrodku Kultury w Wiśniowej. Zdjęcia z 

wystawy pokonkursowej zostaną umieszczone na profilu facebook i stronie internetowej naszej 

placówki (www.okwisniowa.pl).  

Dyrekcję szkół, nauczycieli i opiekunów prosimy o rozpropagowanie  

i zachęcenie uczniów do udziału w konkursie. 

Uczestnictwo w konkursie jest jednocześnie akceptacją zgody na publikację danych autora  

i eksponowanie nadesłanych prac w folderach, plakatach i mediach celem upowszechniania 

konkursu i dokumentacji Ośrodka Kultury. 

 

PROSIMY UPRZEJMIE O TERMINOWE SKŁADANIE PRAC! 

http://www.okwisniowa.pl/
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