
REGULAMIN KONKURSU

„BAJKOWA CHOINKA 2021”

1. Organizatorem konkursu jest Gmina Szaflary oraz Gminne Centrum Kultury, Promocji
i Turystyki w Szaflarach. 

2. Konkurs skierowany jest do wszystkich placówek oświatowych z terenu Gminy Szaflary,
tj. szkół i przedszkoli.

3.Cele konkursu:

-przybliżenie dzieciom i młodzieży tradycji ubierania choinki bożonarodzeniowej,

-rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży,

-motywowanie dzieci i młodzieży do wspólnej aktywności twórczej,

-integracja dzieci, rodziców i nauczycieli przy tworzeniu własnej, wspólnej wizji świątecznej
choinki. 

4. Zadaniem każdego uczestnika (szkoły, przedszkola) jest ubranie/przystrojenie choinki
własnoręcznie wykonanymi ozdobami choinkowymi.

Zasady przygotowania ozdób:

-ozdoby  choinkowe  mogą  być  wykonane  dowolną  techniką  i  przy  użyciu  dowolnego
materiału  (typu:  bibuła,  słoma,  sznurek,  papier,  tkanina,  drewno,  orzechy,  szyszki,
makarony, masa solna, masa papierowa, pierniki własnoręcznego wyrobu, itp.), 

-dopuszcza się tworzenie ozdób choinkowych na gotowych podkładach przeznaczonych
do robienia ozdób choinkowych typu: kula styropianowa, kula plastikowa (lub inny kształt)
itp.,

-wszystkie  ozdoby  powinny być  wykonane własnoręcznie  przez  dzieci  i  młodzież  przy
pomocy lub pod nadzorem pedagogów lub rodziców, 

-do  strojenia/ubierania  choinki  nie  wolno  używać  gotowych  ozdób  choinkowych
zakupionych w sklepach, z wyjątkiem oświetlenia choinkowego,

-wysokość choinki nie może być mniejsza niż 2 metry.

5. Uczestnicy  konkursu  we  własnym  zakresie  zapewniają  choinkę  do  przybrania,
dopuszcza się wykorzystanie sztucznej choinki.

6. Pracą konkursową jest  jedna ubrana/przystrojona choinka.  Prace zostaną ocenione
przez  komisję  konkursową  powołaną  przez  Organizatora.  Ocena  pracy  konkursowych
odbędzie się na miejscu u Uczestników konkursu do dnia 20 grudnia 2021 r.

Choinka zgłoszona do konkursu powinna stać w miejscu ogólnodostępnym, tak aby jej
ocena  nie  powodowała  zakłóceń  w  zajęciach  prowadzonych  w  placówce  oświatowej.
Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów:

-ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu, 

-dobór, pomysłowość i różnorodność wykorzystanie materiałów, 

-wkład pracy,
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-estetyka i staranność wykonania pracy. 

Podczas  oceny  prac  konkursowych,  komisja  konkursowa  wykona  ich  dokumentację
fotograficzną  (zdjęcia),  które  zostaną  udostępnione  na  stronach  internetowych  Gminy
Szaflary  oraz  GCKPiT.  Uczestnik  konkursu  przystępując  do  konkursu  automatycznie
wyraża  zgodę  na  publikację  zdjęć.  Decyzja  komisji  konkursowej  jest  ostateczna  i  nie
podlega odwołaniu.

7. Warunkiem udziału  w  Konkursie  jest  akceptacja  Regulaminu  oraz  przesłanie  Karty
zgłoszeniowej w terminie  do 10 grudnia 2021 r. Zgłoszenia przesłane po upływie tego
terminu  nie  będą  uwzględniane  w  Konkursie.  Zgłoszenie  do  Konkursu  składa  się  na
wzorze Karty  zgłoszeniowej,  która stanowi  załącznik  nr  1  do  Regulaminu.  Wypełnione
i podpisane  Karty  zgłoszeniowe  należy  dostarczyć  osobiście  lub  przesłać  na  adres
Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach.

8. Laureaci  pierwszych  trzech  miejsc  otrzymają  nagrody  w  postaci  bonów o  wartości
kolejno: I miejsce – 800,00 zł, II miejsce – 600,00 zł, III miejsce – 400,00 zł. Organizator
dopuszcza także przyznanie dodatkowych wyróżnień.

9. Ogłoszenie  wyników nastąpi  do  dnia 23  grudnia  2021  r.  Wyniki  Konkursu  zostaną
zamieszczone na stronie internetowej Organizatora www.szaflary.pl, www.gckpit.szaflary.pl
oraz  na  fanpage’u  portalu  internetowego  Facebook. Uczestnicy  konkursu  zostaną
powiadomieni o wynikach konkursu e-mailem. 

10. Uczestnicy  Konkursu  z  chwilą  nadesłania  Karty  zgłoszeniowej  akceptują
postanowienia niniejszego Regulaminu.

11. Kontakt do Organizatora:

Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach

ul. Zakopiańska 18

34-424 Szaflary

tel. 18 27-547-23
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