
Jedna,  niepozorna  iskra  jest  w stanie  wywołać  olbrzymi  pożar.  Jeden płomyczek  może
przerodzić  się  w  ogromne  ognisko.  Jeden  rozpalony  ogień  może  stać  się  wskazówką
i drogowskazem dla zbłąkanego wędrowca.
Ogień  jest  ważny.  Ludzie  dzielą  się  nim  od  tysiącleci,  grzeją  przy  jego  płomieniach,
nabierają poczucia bezpieczeństwa, gdy czują jego żar.
Równie istotny jest żar, który nosimy w sercach – ten żar to dobroć. Jedna iskierka dobroci
potrafi rozgrzać kilka osób, kilkanaście takich iskierek łatwo przeradza się w ognisko lub
wręcz pożar dobroci. Ale potrzebna jest ta jedna, pierwsza iskra, ten początkowy płomyk...
Dzielmy się zatem dobrocią jak ogniem. Przekazujmy ją innym, jak maratończycy, biegnący
z olimpijskim ogniem, by na końcu zapłonął wielki, olimpijski znicz. Bo dobroć, podobnie
jak ogień, mnoży się tym bardziej, im bardziej się ją dzieli. 
Dzielmy się zatem płomykiem dobroci – niech pełznie po igliwiu dusz, niech rozgrzewa
omszałe serca, niech pożoga dobrego wypali wszystko, co złe... A potem niech powróci do
rozmiarów małego płomyka, który na zawsze tlić będzie się w sercu, gotów na dany znak
znów rozpalić pożar dobroci...

Zapraszamy  do  udziału  w  dziewiątej  edycji  konkursu  twórczego  „Gwiazdkowy  Anioł”.
Tegoroczne anioły mogą być wykonane z dowolnych materiałów, ogranicza Państwa tylko
własna wyobraźnia. Chcemy, by wykonane prace zostały przekazane na jakiś szczytny cel
i pomogły potrzebującym, nawet jeśli nie będą Oni wiedzieć, dzięki czemu ta pomoc mogła
zostać udzielona...

Regulamin konkursu ,,Gwiazdkowy Anioł: Płomyk dobroci”

ORGANIZATOR:  Kultownia  OCK,  Aleja  Wojska  Polskiego  40,  07-401  Ostrołęka,
tel. 29 6438734

CELE KONKURSU:
Celem  konkursu  jest  upowszechnianie  inicjatyw  twórczych,  kształtowanie  i  rozwijanie
zainteresowań różnorodnymi technikami artystycznymi oraz kultywowanie tradycji związanych ze
świętami Bożego Narodzenia.
Tematem konkursu jest płomyk dobroci, noszony przez każdego z nas, którym warto dzielić się
z innymi.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach twórczych: plastycznej i poetyckiej.
2. Adresatami konkursu są:

- w kategorii plastycznej: dzieci od 7 lat, młodzież oraz dorośli,
-  w kategorii  poetyckiej:  młodzież  od 14 roku życia  i  dorośli  zamieszkujący na terenie
miasta i powiatu ostrołęckiego.

3. Uczestnicy konkursu samodzielnie:



a)  wykonują  pracę  plastyczną  w  postaci  lampionu  lub  świecznika,  której  motywem
przewodnim jest hasło konkursu „Płomyk dobroci”:
- dopuszczalne materiały:  z wykorzystaniem dowolnych materiałów.
b)  tworzą  tekst  (wiersz),  którego  motywem  przewodnim  jest  hasło  konkursu  „Płomyk
dobroci”:
- maksymalna długość tekstu: 40 wersów.
Praca musi  być zgodna z tematyką tegorocznego konkursu,  opisaną we wstępie do
Regulaminu. Prace niezgodne z tematyką automatycznie będą odrzucane.

4. Wszystkie prace powinny być podpisane godłem (pseudonimem, nietożsamym z danymi
uczestnika). 

5. Do złożonej pracy konkursowej należy również dołączyć w kopercie wypełniony formularz
zgłoszeniowy  umieszczony  na  końcu  regulaminu.  Na  regulaminie  i  kopercie  należy
umieścić godło uczestnika.

6. Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby organizatora konkursu
pod adres:  Kultownia,  Aleja  Wojska Polskiego  40,  07-401 Ostrołęka  z  dopiskiem na
kopercie: „Konkurs Gwiazdkowy Anioł” w terminie do 3 grudnia 2019 roku.

7. Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

WYNIKI I NAGRODY:
1. Komisje powołane przez organizatora w celu oceny prac w każdej kategorii twórczej do

dnia 5 grudnia 2019 r. wyłonią zwycięzców w następujących przedziałach wiekowych:
a) kategoria plastyczna:

- od 7 do 11 lat,
- od 12 do 15 lat,
- powyżej 16.

b) kategoria poetycka:
- od 14 do 18 lat,
- powyżej 18 lat.

2. Spośród zgłoszonych do konkursu prac komisja wybierze minimum 15 – po 3 w każdej
kategorii wiekowej – które zostaną nagrodzone.

3. Prace, które nie spełnią kryteriów określonych w regulaminie – nie będą brane pod uwagę
podczas oceny prac.

4. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 6 grudnia 2019 r. na stronie internetowej organizatora
konkursu.

5. Placówki,  z  których  pochodzić  będą  prace  nagrodzonych  zostaną  poinformowane
o wynikach konkursu telefonicznie.

6. Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się 13 grudnia 2019 r. w sali kameralnej OCK,
ul. Inwalidów Wojennych 23.

7. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu, jest ostateczna.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Niniejszy regulamin jest dostępny w Kultowni, na stronie fb Kultowni:

https://www.facebook.com/Cooltownia 
oraz stronie internetowej OCK: 
http://www.ock-ostroleka.pl

2. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 29 6438734.
3. Złożone do konkursu prace nie będą zwracane.
4. Przekazanie  pracy  na  konkurs  jest  równoznaczne  z  oświadczeniem,  że  praca  została

wykonana samodzielnie i nie była nagrodzona w innym konkursie oraz że autor zgadza się
na  ekspozycję  pracy  podczas  uroczystego  wręczenia  nagród,  a  także  na  opublikowanie
fotografii/tekstów prac na stronach internetowych organizatora oraz w mediach.

5. Organizator  zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie,  jeśli  uzna to za
zasadne dla dobra uczestników konkursu.



KARTA ZGŁOSZENIOWA
 „Gwiazdkowy Anioł: Płomyk dobroci”

Imię…………………………………………………………………………

Nazwisko……………………………………………………………….......

Godło..............................................................................................................

Dziecko (wiek) ........................ / osoba dorosła (niepotrzebne skreślić)

Osoba/ placówka zgłaszająca ..............................................................................

Nr telefonu …………………………….……………

Adres email: ...............................................................

Nazwa, tytuł pracy……………………………………………………….....

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu „Gwiazdkowy Anioł”, którego organizatorem jest
Kultownia  OCK. Jednocześnie  oświadczam,  że zostałam/-em poinformowana/-y o przysługującym mi  prawie  dostępu do treści
moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych
było dobrowolne. 

Data ...................................................                    Podpis .....................................................................


