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Regulamin Powiatowego konkursu plastycznego na 

ozdobę choinkową dla dzieci i młodzieży w ramach 

projektu: ”Jesteśmy stąd”

Honorowy patronat nad konkursem sprawuje:

Prezydent Miasta Żory Waldemar Socha

Przewodniczący Rady Miasta Piotr Kosztyła

Organizatorzy:

Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne

Centrum Edukacji Regionalnej w Żorach

Cele konkursu:
 rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej 

uczniów - rozwijanie wrażliwości estetycznej,

 stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań 

twórczych,

 powrót do tradycji wykonywania ozdób bożonarodzeniowych 

i umożliwienie przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji 

Świąt Bożego Narodzenia

Regulamin konkursu

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych w konkursie:
 zdolności manualne,

 poczucie estetyki,
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 umiejętność wykorzystywania materiałów plastycznych,

 umiejętność wykorzystywania narzędzi plastycznych,

 wiedza o tradycyjnych bożonarodzeniowych ozdobach.

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs jest nieodpłatny. Uczniowie, szkoła lub rada rodziców nie 

ponoszą żadnych opłat za uczestnictwo w konkursie.

2. Projekty mogą być realizowane w parach lub indywidualnie. Każdy 

uczestnik/para może przedstawić jeden projekt.

3. Zadanie konkursowe - wykonanie wiszącej ozdoby 

bożonarodzeniowej na choinkę.

4. Technika prac dowolna.

5. Materiały dowolne - premiowane będą materiały ekologiczne:

np. drewno, sznurek, suszone owoce, papier, tkaniny, różnego 

rodzaju ziarna itp.

6. Prace należy dostarczyć do 30 listopada 2021 r. do siedziby 

CER, świetlica Miejskiego Ośrodka Kultury w Osinach, 44-240 Żory, 

ul. Szkolna 55.

7. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi 

wcześniej w innych konkursach i nienaruszającymi praw osób 

trzecich.

8. Prace nie podlegają zwrotowi. Organizator zastrzega sobie prawo 

do publikacji danych personalnych oraz zdjęć uczestników 

konkursu i ich opiekunów. Zgłaszając swój udział w konkursie, 

jego uczestnicy (opiekunowie prawni uczniów) akceptują prawo 
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organizatora do prezentacji i publikacji nagrodzonych lub 

wyróżnionych prac na różnych polach eksploatacji bez dodatkowej 

zgody i bez honorarium.

9. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

10. Do każdej pracy powinny być dołączone:

a) załącznik nr 1 - metryczka

b) załącznik nr 2 - klauzula informacyjna i oświadczenie 

zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych wraz 

z datą i własnoręcznym podpisem rodzica lub przedstawiciela 

ustawowego.

11. Załączniki do pobrania na stronie CER https://cer-

zory.pl/konkursy/biezace/

Ocena prac plastycznych:

1. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 6 grudnia 2021 roku 

na stronie internetowej organizatora https://cer-zory.pl/

3. O wyłonieniu zwycięzców zadecyduje komisja konkursowa, która 

zostanie powołana przez organizatora.

4. Prace konkursowe oceniane będą w dwóch kategoriach:

a) szkoła podstawowa klasy I-III,

b) szkoła podstawowa klasy IV-VIII.

5. Ocenie będzie podlegać:

a) zgodność pracy z tematem,
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b) oryginalność i pomysłowość,

c) estetyka i jakość wykonania,

d) zdolności plastyczne,

e) zastosowanie elementów ekologicznych.

Miejsca nagrodzone w konkursie:

W konkursie nagradzane są:

- miejsce I: za największą liczbę zdobytych punktów

- miejsce II: za drugi wynik zdobytych punktów

- miejsce III: za trzeci wynik zdobytych punktów

W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez uczestników 

konkursu, przyznawane będą miejsca ex aequo.

Nagrody i wyróżnienia:
1. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy, 

a pozostali uczestnicy dyplomy uczestnictwa.

2. Wręczenie nagród i dyplomów wraz z przystrojeniem 

nagrodzonymi pracami choinki odbędzie się w siedzibie CER 

po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z laureatami.

Uwaga! Ze względu na sytuację związaną z pandemią 

covid-19 ta część programu może ulec zmianie.

3. Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie 

internetowej Centrum Edukacji Regionalnej w Żorach

https://cer-zory.pl/konkursy/biezace/
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Postanowienia końcowe:
Zgłoszenie udziału w konkursie stanowi potwierdzenie przez 

uczestników zgody na zasady konkursu zawarte w niniejszym 

regulaminie. Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza posiadanie 

przez szkołę zgody na publikację zdjęć uczestników konkursu oraz 

przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pisząc na 

e-mail:

centrumedukacjiregionalnej@gmail.com  

lub dzwoniąc pod numer telefonu (32) 43 41 193
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