
 

REGULAMIN 

III EDYCJI KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PROJEKT  

BOŻONARODZENIOWEJ KARTKI POCZTOWEJ GMINY JABŁONNA 

 

 

Tegoroczna edycja konkursu przyjmuje nową formułę: Tematem konkursu jest wykonanie 

obiektu: gwiazdy betlejemskiej nawiązującej do tradycji kolędowania - chodzenia z gwiazdą  

i innymi atrybutami po domostwach w okresie Bożego Narodzenia. 

 

1. Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury w Jabłonnie z/s w Piotrkowie. 

Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Jabłonna. 

2. Konkurs trwa od 7 listopada do 1 grudnia 2017 roku. 

3. Adresatami konkursu są dzieci i młodzież z terenu Gminy Jabłonna. 

4. Tematem konkursu jest wykonanie gwiazdy betlejemskiej nawiązującej do tradycji 

kolędowania czyli chodzenia z gwiazdą i innymi atrybutami po domostwach w okresie 

Bożego Narodzenia. 

5. Format pracy: obiekt/przedmiot (NIE rysunek) o średnicy minimum 30 cm. 

6. Techniki wykonania pracy i materiał: dowolne.  

7. Każda praca powinna zawierać przymocowaną do niej karteczkę z czytelnym napisem: imię, 

nazwisko, klasa, szkoła (instytucja), telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna. 

8. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu. 

9. Każdy z uczestników może przekazać tylko jedna pracę. 

10. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi na cele konkursu. 

11. Prace muszą być dostarczone do Gminnego Centrum Kultury w Jabłonnie z/s w Piotrkowie, 

Piotrków Drugi 10, 23-114 Jabłonna w godzinach otwarcia instytucji  

do dnia 1 grudnia 2017 roku. 

12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 grudnia 2017 roku podczas Kiermaszu Świątecznego 

i III Przeglądu Kolęd i Pastorałek „Dworskie Kolędowanie” w Gminnym Centrum Kultury 

w Jabłonnie z/s w Piotrkowie. Osoby biorące udział w konkursie zobowiązane są do stawienia 

się tego dnia osobiście lub wyznaczenia reprezentanta celem otrzymania wyników konkursu. 

13. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora. 

14. Komisja konkursowa spośród wszystkich wybierze jedną pracę, która zdobędzie GRAND 

PRIX. Spośród pozostałych prac, komisja konkursowa wybierze dowolną ich liczbę, które 

zdobędą wyróżnienia. 

15. Zdjęcie wykonanego OBIEKTU - Gwiazdy Betlejemskiej autora najlepszego projektu 

(zdobywcy Grand Prix) znajdzie się na oficjalnej kartce świątecznej Wójta Gminy Jabłonna 

z okazji tegorocznych świąt Bożego Narodzenia. 

16. Autor nagrodzonej pracy oraz autorzy prac wyróżnionych otrzymają dyplomy, nagrody 

i upominki. 

17. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji zdjęć dostarczonych na konkurs 

prac w prasie, katalogu, Internecie oraz innych publikacjach, a także w celach wydawniczych 

prawo dokonywania zmian i modyfikacji projektów.  


