
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„MAGICZNE ŚWIĘTA” 

 

 

 

Postanowienia ogólne: 

Organizatorem konkursu plastycznego „MAGICZNE ŚWIĘTA” jest Koło Naukowe 
Twórczego Arteterapeuty, działające przy Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium  
w Gnieźnie. 

Konkurs organizowany jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem. 

1) Tematem konkursu jest „Magiczne Święta”. 
 

2) Czas trwania konkursu: termin nadsyłania prac: do 31.12.2020r. 
 

3) Cele konkursu: 
 

 

 rozwijanie aktywnej twórczości plastycznej dzieci – również 
tych, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

 

 doskonalenie różnorodnych technik plastycznych 
 

 poszukiwanie twórczych i oryginalnych rozwiązań 



 

 rozwijanie i poszerzanie kreatywności wśród dzieci 
 

 umożliwienie dzieciom prezentacji własnych dokonań 
twórczych i czerpanie radości z efektów własnej pracy 

 

 pogłębienie wiedzy na temat symboli związanych ze 
Świętami Bożego Narodzenia 

 

 kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia 
 

 wywołanie radosnego nastroju spowodowanego zbliżającymi się Świętami Bożego 
Narodzenia 

 

4) Uczestnicy 

 

Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym. Komisja dokona oceny  
w następujących kategoriach: 

 

 KATEGORIA I - dzieci młodsze – 3-4 lata 
 

 KATEGORIA II - dzieci starsze – 5-6 lat 
 

 KATEGORIA III – dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
zaburzeniami rozwoju – mi.in. Autyzm, Zespół Aspergera, niezależnie od 
wieku. 

 

Każdy uczestnik ma prawo do zgłoszenia jednej pracy plastycznej nawiązującej do tematu 
konkursu. 

5) Technika prac 
 
Technika prac jest dowolna (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika 
itp.), przy czym nie można używać elementów gotowych oraz techniki komputerowej. 
Format: A5, A3 lub A4. Prace niespełniające wymogów regulaminowych nie będą 
brały udziału w konkursie. 

6) Termin i sposób dostarczenia prac: 
 

Prace konkursowe należy przesłać na adres mailowy: tworczyarteterapeuta@interia.pl  



z dopiskiem KONKURS 

 

Termin składania prac upływa 31.12.2020r. 

7) Do zgłoszonej pracy należy dołączyć metryczkę (najlepiej wydrukowaną bądź pisaną 
drukowanymi literami) zawierającą następujące informacje: imię, nazwisko, wiek 
autora oraz nazwę placówki i numer kontaktowy rodzica/opiekuna. Powinna 
znajdować się ona na odwrocie pracy. Dane osobowe uczestników wykorzystywane 
będą wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców i przyznania nagrody. Do prac należy 
dołączyć wypełnione i podpisane zgody (załącznik nr 1). 
 

8) Ocena i nagrody 
 

 

Oceny dostarczonych prac dokona komisja powołana przez Organizatora. 

 

Prace oceniane będą według następujących kryteriów: 

 opracowanie ogólne, dobór  
i wykorzystane materiały 

 

 wkład pracy 
 

 walory plastyczne 
 

 oryginalność 
 

 zgodność z tematem 
 

 pomysłowość 
 

 estetyka wykonania pracy 
 
9) Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych nagrodzonych osób i opiekunów. Dostarczenie prac jest równoznaczne z 
wyrażeniem zgody na ich ewentualną publikację na stronie internetowej placówki oraz 
na Facebook’u. Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane. 
 

10)  Lista Laureatów zostanie ogłoszona 06.01.2021r. za pośrednictwem naszego 
fanpage’a na Facebook’u. Organizator przewiduje nagrody za zajęcie I, II i III miejsca 
w każdej kategorii wiekowej. 
 

11) Koordynatorzy konkursu - osoby upoważnione do udzielania informacji na temat 
konkursu: 



 

Przewodnicząca Koła Naukowego Twórczego Arteterapeuty 

Honorata Marmurowicz 

tel. 736344441 

12) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu 


 

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału! 

 

 
 


