
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

,,Bożonarodzeniowy Anioł” 

 

Postanowienia ogólne 

Ideą Konkursu jest zachęcenie rodzin do wspólnego przygotowania pracy konkursowej w duchu 

oczekiwania na narodziny Zbawiciela. 

Organizator 

 

Organizatorem konkursu jest Parafia pw. Chrystusa Króla w Sanoku, 

38 -500 Sanok ul. Jana Pawła II 55 

Cel Konkursu 

1. Uwrażliwienie na duchowe aspekty życia 

2. Czerpanie radości z rodzinnego spotkania przy wspólnej pracy. 

3. Pobudzenie twórczej wyobraźni. 

4. Rozwijane zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi. 

5. Rozwój kreatywności i umiejętności plastycznych 

Warunki uczestnictwa 

1. Technika prac jest dowolna.  

2. W pracach mogą być zastosowane różnorodne materiały naturalne (papier, drewno, glina, 

wełna, filc itp.) Dopuszczalne jest zastosowane drobnych elementów z tworzyw sztucznych 

lub metalu. 

3. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu nie więcej niż 1 pracę. 

4. Każda praca powinna mieć dołączony czytelny opis z imieniem i nazwiskiem, nazwą 

placówki do której dziecko uczęszcza, nr. telefonu 

Kategorie wiekowe 

1. Konkurs rozpatrywany będzie w trzech kategoriach wiekowych: 

I kategoria – dzieci w wieku przedszkolnym, 

II kategoria – klasy 1- 4 

III kategoria – klasy 5 -8 

Terminarz Konkursu 

1. Prace na konkurs należy składać u katechetów lub w zakrystii po Mszy św. do 15 grudnia 2019r. 

2. Wystawa pokonkursowa i wręczenie nagród – 22 grudnia 2019 w Parafii pw. Chrystusa 

Króla w Sanoku, po mszy św. z udziałem dzieci o godz. 10
00 

w dolnym kościele
 

3. Od 07 stycznia 2020r. będzie zorganizowany kiermasz prac z którego dochód zostanie 

przeznaczony na cele misyjne. 

4. Wszelkich dodatkowe informacje udzielane są pod numerem tel.: 504991200 

lub drogą elektroniczną: ekurdyla@gmail.com 



Nagrody 

1. Prace zgłoszone do konkursu zostaną ocenione przez Jury, w skład którego wejdą 

przedstawiciele organizatora. 

2. Organizator przewiduje następujące nagrody: 

a) w kategorii wiekowej I: I nagroda, II nagroda, III nagroda 

b) w kategorii wiekowej II: I nagroda , II nagroda, III nagroda 

c) w kategorii wiekowej III: I nagroda, II nagroda, III nagroda 

3. Jury przysługuje prawo innego podziału nagród. 

4. Decyzja Jury o wynikach konkursu jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania. 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.chrystuskrol.przemyska.pl 

2. Praca konkursowa powinna być wykonana przez dziecko. Dopuszczalna jest pomoc rodziców 

lub innych osób, ograniczona do czynnosci, których dziecko nie może wykonać samodzielnie 

np. konstrukcja, klej na graco. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z 

przyczyn od niego niezależnych, dotyczących uczestnika, w tym podania przez niego 

nieczytelnych lub nieprawdziwych danych kontaktowych. 

4. Zgłoszenie prac do Konkursu, wiąże się z jednoczesną zgodą na publikacje zdjęć z wystawy 

pokonkursowej i wręczenia nagród na parafialnej stronie internetowej. 

5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie,  
 


