
 
 
 
 
 
 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 
NA BOŻONARODZENIOWĄ KARTKĘ 

„Podzielmy się świąteczną radością”  
 

I. Organizatorzy 
 Gmina Rawa Mazowiecka 
 Gminna Ośrodek Kultury w Matyldowie 

 
II. Cele konkursu 

1. Edukacja w zakresie wartości i tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.  
2. Aktywizacja artystyczna dzieci. 
3. Rozwijanie wyobraźni plastyczno-technicznej.  
4. Poszukiwanie oryginalnych form wypowiedzi artystyczno-plastycznej. 
 

III. Zasady konkursu 
1. Konkurs jest skierowany do uczniów klas I-III Szkół Podstawowych mieszkających na terenie 

Gminy Rawa Mazowiecka.  
2. Prace oceniane będą w trzech kategoriach:  

 uczniowie klasy I, 
 uczniowie klasy II, 
 uczniowie klasy III. 

3. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie indywidualnej pracy plastycznej 
stanowiącej kartkę świąteczną nawiązującą do tradycji Świąt Bożego Narodzenia, która po ocenie 
i ogłoszeniu wyników zostanie przekazana jednemu z najstarszych Mieszkańców Gminy.   

4. Prace zbiorowe nie będą oceniane. 
5. Technika wykonania pracy jest dowolna np. rysunek, malarstwo, techniki mieszane 

i przestrzenne. Kartki powinny zwierać krótkie  życzenia. 
6. Preferowany format pracy:  czterostronicowa broszura formatu A5. 
7. Do pracy należy dołączyć odrębną pisemną informację z następującymi danymi: imię i nazwisko 

dziecka, nazwa szkoły, klasa, telefon kontaktowy rodzica/opiekuna. 
8. Uczestnik konkursu (uczeń) może złożyć tylko jedną pracę. 
9. Prace konkursowe należy dostarczyć (osobiście, za pośrednictwem innej osoby, drogą pocztową) 

do Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka pok.307, al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa 
Mazowiecka - do dnia 16 grudnia 2022 r. O przyjęciu pracy i poddaniu ocenie decyduje data 
wpływu/dostarczenia do Urzędu Gminy. Prace złożone po terminie nie będą oceniane. 

10. Oceny prac dokona powołana przez Organizatorów konkursu komisja biorąc pod uwagę przede 
wszystkim: zgodność pracy z tematem; zachowanie elementów związanych z tradycją 
bożonarodzeniową; oryginalność prezentacji artystycznej; estetykę wykonania; czasochłonność 
zastosowanej techniki; dodatkowe walory pracy (np. życzenia). 

11. Zwycięzcy (miejsca I - III) otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Komisja oceniająca może 
zdecydować o przyznaniu dodatkowych nagród, wyróżnień i upominków.  

12. Rozstrzygnięcia komisji konkursowej są ostateczne. 
13. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie FB Gminy Rawa Mazowiecka i Gminnego Ośrodka 

Kultury w Matyldowie do 20 grudnia 2022 r. 
 
Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawa materialne do złożonych prac oraz prawo do wszelakiej 
ekspozycji, w tym w mediach społecznościowych oraz na stronach internetowych. Klauzula informacyjna 
RODO znajduje się na stronie https://www.bip.rawam.ug.gov.pl/976,gminny-osrodek-kultury. 
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