
Regulamin konkursu plastycznego
GWIAZDKOWY ANIOŁ 

Termin składania prac: 28 listopada 2012 
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 3 grudnia 2012
Ogłoszenie wyników: 4 grudnia 2012 – strona OCK
Temat konkursu bezpośrednio nawiązuje do Świąt Bożego Narodzenia i tradycyjnych 
ozdób świątecznych, jakimi są  Anioły.
Konkurs adresowany jest do wszystkich grup wiekowych: zarówno do dzieci w wieku 
przedszkolnym, dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów jak i osób dorosłych.  
Udział mogą brać osoby/ grupy zgłoszone przez przedszkola, szkoły i inne placówki bądź 
osoby indywidualne.
Celem konkursu jest upowszechnienie inicjatyw twórczych, stworzenie możliwości 
prezentacji prac osób uzdolnionych manualnie, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań 
mniej znanymi technikami plastycznymi oraz kultywowanie tradycji związanych ze 
świętami Bożego Narodzenia.
Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie pracy w wybranej technice plastycznej  
przedstawiającej własną wizję Anioła. 
Dopuszczalne techniki:  
- płaskorzeźba (drewno, metal, glina, plastelina, masa solna, karton....) format do A3                                                                          
- formy przestrzenne (materiał dowolny wysokość 20-50cm) oraz prace na tkaninie (batik, 
haft.....) Anioły wiszące powinny mieć zawieszki.
Mile widziane techniki mniej popularne i eksperymenty artystyczne!!!!

Wszystkie prace powinny zawierać dane autora - imię, nazwisko, wiek, adres 
zamieszkania lub placówki prowadzącej, ewentualnie imię i nazwisko instruktora, 
nauczyciela. Dane umieszczamy na formularzu zgłoszeniowym, praca musi być 
podpisana.
Prace należy nadsyłać lub składać osobiście w Kultowni OCK – I AWP 40 Wojciechowice 
w dniach 19-28.11.2012 w godz. 12-17
Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe. Prace będą oceniane przez 
niezależną komisję w kategoriach wiekowych (wiek przedszkolny, kl. I-III, kl. IV-VI, 
młodzież gimnazjalna, młodzież licealna i dorośli ) 

Za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie pracy nie zawinione przez organizatorów nie 
ponosimy odpowiedzialności.
Prace nadesłane w rulonach, zniszczone lub nie spełniające warunków określonych w 
regulaminie nie będą podlegały ocenie Jury.
Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.
O uroczystym wręczeniu nagród laureaci zostaną powiadomieni osobiście. 
Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego 
regulaminu.



Karta zgłoszenia na konkurs plastyczny "Gwiazdkowy Anioł"

Imię…………………………………………………………………………………………………

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

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

Adres do korespondencji    ................................................................................................

Nr. telefonu, (e-mail) …………………………….………………………………………………

Technika wykonania …………………………....……………………………………………….   

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

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb konkursu "Gwiazdkowy Anioł" 
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U.1997 nr 133 poz. 883)
    
                                                                   

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