
 

XXI WIELKOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY NA  

NAJPIĘKNIEJSZĄ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ 

 

PLESZEW 2017 

 

 

ORGANIZATOR: 

Dom Kultury w Pleszewie 

 

PATRONAT: 

Burmistrz Miasta i Gminy  Pleszew 

Marszałek Województwa Wielkopolskiego 

 

CEL: 

Prezentacja twórczości dzieci i młodzieży ukazująca radość, 

klimat i nastrój ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA.  

 

BIURO ORGANIZACYJNE: 

DOM KULTURY W PLESZEWIE 

UL. BOGUSZA 1 

63-300 PLESZEW 

tel. /0-62/ 74-28-362 

e-mail: dkpleszew@wp.pl         www.dkpleszew.pl 

 

Prace konkursowe, starannie zapakowane wg załączonego wzoru,  

z IMIENNYM WYKAZEM I PODZIAŁEM NA KATEGORIE WIEKOWE, 

należy przesyłać  w nieprzekraczalnym terminie do 05.12.2017r.  

 

Organizator nie bierze pod uwagę daty stempla pocztowego. 

Liczy się data wpływu prac do siedziby Organizatora. 

 

Metryczkę należy wypełnić komputerowo i przykleić na odwrotnej stronie pracy 

 

IMIĘ..............NAZWISKO.............................WIEK......KLASA......... 

ADRES SZKOŁY,TELEFON............................................................. 

ADRES ZAMIESZKANIA................................................................. 

TELEFON PRYWATNY.................................................................... 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z przedszkoli, 

    szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, ośrodków wsparcia, 

    instytucji samopomocowych. 

 

2. Konkurs rozgrywany będzie w pięciu  kategoriach wiekowych: 

 

I.       Kat   Przedszkola 

II.      Kat. Klasy I, II, III   Szkoła Podstawowa 

III.     Kat. Klasy IV, V, VI Szkoła Podstawowa 

IV.     Kat. Klasy I, II, III    Gimnazjum   

V       kat. Szkoły ponadgimnazjalne, ośrodki wsparcia, instytucje samopomocowe    



 

3. Maksymalna ilość prac dostarczonych bądź nadesłanych ze szkół, placówek upowszechniania 

kultury itp. nie może przekroczyć 15 sztuk w każdej kategorii wiekowej. Prace muszą by 

dostarczone  indywidualnie lub zbiorowo z załączonym IMIENNYM WYKAZEM  I PODZIAŁEM 

NA KATEGORIE WIEKOWE. Format prac A5, A6 

 

4. Prace wykonane dowolną techniką (malarstwo, grafika grafika komputerowa, colage, 

    techniki mieszane) należy umieścić na zewnętrznej stronie kartki. 

 

5. Prace konkursowe, muszą być wykonane samodzielnie i nie mogą być nigdzie   

     wcześniej   publikowane. 

 

6. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi, stanowią własność Domu Kultury w Pleszewie.  

    Organizator Konkursu w celach promocji zastrzega sobie prawo do wykorzystania  

    zgłoszonych do  Konkursu prac bez uiszczania dodatkowego wynagrodzenia oraz w  

    przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia przez uczestnika na publikację jego  

    imienia i nazwiska oraz autorskiej pracy na łamach mediów i w publikacjach związanych  

    z konkursem bądź Domem Kultury w Pleszewie. 

 

7. Uroczyste podsumowanie konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej, wręczenie  

    nagród i wyróżnień, którym towarzyszyć będzie uroczysty wieczór kolęd, odbędzie się  

    16 grudnia 2017r. (sobota) o godz. 16:00 w sali Kina Hel w Pleszewie. 

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

 

Jury konkursowe przyzna nagrody ufundowane przez Organizatorów 

I miejsce w każdej kategorii wiekowej -  TABLET 

II miejsce w każdej kategorii wiekowej - nagroda o wartości  ok.200 zł 

III miejsce w każdej kategorii wiekowej - nagroda  o wartości  ok.100 zł 

Nagrody specjalne :      Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew 

                                      Marszałka Województwa Wielkopolskiego 

                                      Dyrektora Domu Kultury w Pleszewie. 

Jury przyzna również wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej. 

 

UPRAWNIENIA UCZESTNIKÓW 

  

1. Każda placówka szkolna, instytucja upowszechniania kultury, które otrzymają  

    nagrody i wyróżnienia oraz autorzy nagrodzonych  prac zostaną powiadomieni  

    o  werdykcie Jury. 

2. Autorzy prac zakwalifikowanych do ekspozycji otrzymają katalog z otwarcia  

    wystawy. 

3 .Koszt przejazdu po odbiór nagród pokrywają uczestnicy lub placówka delegująca. 

 

INFORMACJE KOŃCOWE 

 

1. Organizator oraz Jury ma prawo do ostatecznej interpretacji  

    niniejszego regulaminu i podziału nagród. 

2. Organizator ma prawo wyłączenia spod obrad Jury prac nie  

    spełniających wymogów niniejszego regulaminu, jak również nieestetycznie  

     wykonanych lub uszkodzonych w transporcie. 

3. Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu, 


