
SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY W ALWERNI 

 
OGŁASZA GMINNY KONKURS PLASTYCZNY NA WYKONANIE 

KARTKI ŚWIĄTECZNEJ 
„ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA Z GMINY ALWERNIA” 

 
REGULAMIN KONKURSU 

 
 

1. Organizator: Samorządowy Ośrodek Kultury w Alwerni 
 
2. Misja i cele konkursu: 
 
- Popularyzacja oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia; 

- Umacnianie więzi środowiskowych; 

- Promocja gminy Alwernia, popularyzacja ciekawych miejsc w naszej gminie; 

- Stworzenie okazji do zaprezentowania przez dzieci i młodzież ciekawych pomysłów i technik      
  wykonania; 

- Rozbudzanie inwencji twórczej dzieci, młodzieży i dorosłych; 

- Rozwijanie kreatywności; 

 
3. Zadanie konkursowe 
 
Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać projekt pierwszej strony kartki świątecznej, z 
uwzględnieniem polskich tradycji Świąt Bożego Narodzenia, oraz akcentem kojarzącym się z gminą 
Alwernia, promującym naszą gminę. 
Technika wykonania płaska: malarstwo, rysunek, kolaż, bez elementów przestrzennych, 
umożliwiająca zeskanowanie pracy do wykorzystania w druku. Wymagany format pracy: A4. 
Nagrodzone prace zostaną wykorzystane w przygotowaniu kartek pocztowych promujących naszą 
małą ojczyznę. Kartki świąteczne będą zawierały imię i nazwisko autora projektu. 
 
4. Terminy: 
 
Ogłoszenie konkursu plastycznego 10.11.2020r. 
Ostateczny termin zgłaszania prac mija w dniu  11.12.2020r. o godzinie 15:00 
 
5. Prace konkursowe oceni Jury powołane przez Organizatora. 
 
6. Wyniki konkursu zostaną przekazane w terminie do 21.12.2020r. telefonicznie lub mailowo oraz 
będą opublikowane na stronie internetowej i facebooku Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni. 
 
7. Zasady uczestnictwa: 
 
Uczestnikami Konkursu mogą być: dzieci, młodzież i dorośli - mieszkańcy gminy Alwernia, 
Kwalifikowane do konkursu będą tylko prace wykonane samodzielnie. Nie będą kwalifikowane prace 
grupowe. Każdy z uczestników może dostarczyć jedną pracę konkursową. Prace konkursowe 
należy składać do skrzynki pocztowej znajdującej się na budynku Samorządowego Ośrodka 
Kultury – Alwernia, Rynek 3. 
 
8. Kategorie wiekowe: 
 

I. Urodzeni w 2013 r. i później 
II. Urodzeni w latach 2010 - 2012 

III. Urodzeni w latach 2006 - 2009 
IV. Urodzeni w latach 2003 - 2005 
V. Urodzeni w 2002r. i wcześniej 



 
 
9.  
Każda z prac konkursowych powinna mieć naklejoną na odwrocie wypełnioną KARTĘ 
OPISOWĄ stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich, do 
pracy należy dołączyć również podpisaną przez opiekuna prawnego ZGODĘ NA UDZIAŁ 
DZIECKA W KONKURSIE stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu, w przypadku osób 
dorosłych należy dołączyć załącznik nr 3 do Regulaminu. 
 
10. Prawa autorskie 
 
a) Poprzez dostarczenie prac, Uczestnicy konkursu (w przypadku osób niepełnoletnich – ich rodzice 
lub prawni opiekunowie) przenoszą na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do tych 
prac, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  
o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 
b) Organizator konkursu uzyskuje prawo do wielokrotnej ekspozycji prac konkursowych, oraz 
nieodpłatnego wykorzystania ich do druku i rozpowszechniania w postaci kartek świątecznych 
promujących naszą małą ojczyznę. 
 
11. Dane kontaktowe: 
Samorządowy Ośrodek Kultury w Alwerni 
Rynek 3 
32-566 Alwernia 
 
tel.: 12 283 19 87 
e-mail: sokalwernia@home.pl 
www.sok.alwernia.pl 
 
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. 
 

12. ODDANIE PRAC NA KONKURS JEST RÓWNOZNACZNE Z UZNANIEM WARUNKÓW 
NINIEJSZEGO REGULAMINU. 
 
 
 
  

Serdecznie zapraszamy do udziału. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sok.alwernia.pl/

