
 

 

 

WZÓR

 
 

                imiê nazwisko, wiek, klasa 
                   adres............................................... 

                 tel kontaktowy .................................

           nazwa placówki.................................

 
 
                   

                      Nie podpisane prace (nie bêd¹ oceniane) 

 

 
 

 

ORGANIZATOR:

CELE:

I. Warunki udzia³u

Oœrodek Kultury w Serocku, ul. Pu³tuska 35, 05-140 Serock
tel. 22 782 -80-70

Konkurs ma na celu pobudzenie wyobraŸni plastycznej zwi¹zanymi z Œwiêtem Bo¿ego Narodzenia
poprzez prezentacjê mo¿liwoœci twórczych dzieci i m³odzie¿y w dziedzinie plastyki,
wymianê doœwiadczeñ oraz poszerzanie wiedzy z zakresu ró¿nych technik plastycznych.

Dzieci i m³odzie¿ mieszkaj¹ca lub ucz¹ca siê na terenie  Miasta i Gminy Serock
 - dzia³aj¹ca w przedszkolach, szko³ach, œwietlicach, klubach, placówkach kultury,
 placówkach wychowawczych i innych.

-Przedszkole (do 5 r.¿.)
- Przedszkole, Szko³a podstawowa, kl. 0-III (od 6r.¿.)
-Szko³a podstawowa, kl. IV-VI
-Gimnazjum, szko³a œrednia 

Ka¿da praca powinna byæ oznaczona logiem (pseudonimem). Do pracy nale¿y do³¹czyæ 
zaklejon¹ kopertê z widocznym „logiem” (takim samym jak na pracy), w œrodku koperty
nale¿y umieœciæ kartkê z informacjami o autorze pracy: imiê, nazwisko, adres zamieszkania, 
numer telefonu, wiek (klasa), przedszkole/ szko³a, adres e-mail, imiê i nazwisko ipiekuna artystycznego .

1. Uczestnicy:

2. Konkurs obejmuje 4 kategorie wiekowe:

3. Oznaczenie prac:

W konkursie mog¹ wzi¹æ udzia³ tak¿e dzieci i m³odzie¿
 mieszkaj¹ca na terenie gminy, która uczy siê poza jej obrêbem. 
 Warunkiem jest przejœcie I etapu (z³o¿enie prac w Oœrodku Kultury w Serocku do 09.12.13r.)

5. Opisane prace wraz z protoko³em eliminacji wewnêtrznych nale¿y sk³adaæ

 w dniach 09 i 10.12.13r. w  Oœrodku Kultury w Serocku, ul. Pu³tuska 35. 
w godz. 8.00-20.00

6. Ostateczny termin przyjmowania prac do II etapu - gminnego

 up³ywa w dniu 10.12.2013r. (wtorek).

7. Z³o¿one prace staj¹ siê w³asnoœci¹ Oœrodka Kultury w Serocku.
 Z³o¿one prace musz¹ byæ trwa³e, umo¿liwiaj¹ce wykonanie wystawy.

- Temat pracy -  obrazek œwi¹teczny
- Technika: malarstwo (farba) 
- Forma p³aska, format  A5
dodatkowo mile widziane passepartout ( szerokoœæ ramki 0,5 cm z ka¿dej ze stron)
 

- Temat pracy - postaæ  œw. miko³aja
- Technika dowolna
- Forma przestrzenna (trójwymiarowa), od 30 do  50 cm  wysokoœci lub d³ugosci
 

- Temat pracy  - stroik bo¿onaredzoniowy
- Technika dowolna
- Forma przestrzenna (trójwymiarowa), od 20cm do 35 cm wysokoœæ, d³ugoœæ  lub œrednica

- Temat pracy  - piernik bo¿onarodzeniowy
- Technika dowolna 
- Materia³ wypieczone ciasto lub masa solna
- Forma przestrzenna (p³askorzeŸba), od 24 cm do 30  cm wysokoœæ, d³ugoœæ  lub œrednica

- Pomys³owoœæ i oryginalnoœæ ujêcia tematu
- Zgodnoœæ pracy z tematyk¹ (nawi¹zanie do tradycji œwi¹tecznej)
- Estetyka pracy, starannoœæ wykonania
- Samodzielnoœæ wykonania w tym tak¿e nie u¿ywanie gotowych elementów
- Wra¿enie artystyczne

2. Oceny prac dokona jury powo³ane przez Oœrodek Kultury w Serocku.
 Najlepsze prace zostan¹ wyeksponowane na wystawie w ratuszu.

3. Wyniki konkursu uka¿¹ siê na stronie internetowej Oœrodka Kultury w Serocku
www.kultura.serock.pl, laureaci zostan¹ powiadomieni telefonicznie.

4. 

W konkursie bior¹ udzia³ wy³¹cznie prace wykonane samodzielnie,
prace zbiorowe nie bêd¹ oceniane.  

Sprawy nie ujête w regulaminie rostrzyga organiaztor. 

II. Tematy prac dla poszczególnych kategorii wiekowych:

III. Ocena prac

Uwaga!!!

1. Przedszkole (do 5 r.¿.)

2. Przedszkole, Szko³a podstawowa, kl. 0-III (od 6r.¿.)

3. Szko³a podstawowa, kl. IV-VI

4. Gimnazjum, szko³a œrednia  

1. Kryteria oceny

Wrêczenie nagród odbêdzie siê w dniu 22.12.2013r. (niedziela), podczas XVIII Spotkania
Wigilijnego na rynku w Serocku.

Nagrody nie odebrane do 15 stycznia 2014r. Oœrodek Kultury 
w Serocku mo¿e przeznaczyæ na inny cel. 

Gminny 

Konkurs Plastyczny

 „Motyw Bo¿onarodzeniowy”

tel. do placówki .................................
e-mail: ...............................................

opiekun artystyczny:............................. 

4. Ka¿da z Placówek do 100 wychowanków w placówce  typuje 3 najlepsze prace, 
powy¿ej 100 wychowanków 6 najlepszych prac w ka¿dej z kategorii (wy³onionych
w eliminacjach wewnêtrznych).Praca wykonana w szkole na zajêciach plastycznych
 pod kierunkiem nauczyciela, instruktora lub wykonana samodzielnie w domu musi 
przejœæ I eliminacje wewnêtrzne. 
Prace które nie przesz³y  I eliminacji - wewnêtrznych nie bêd¹ przyjmowane.
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