
propagowanie tradycji �wiąt Bożego Narodzenia, 
rozwijanie wyobra�ni, wrażliwo�ci estetycznej 
pobudzanie aktywno�ci tw�rczej dzieci, młodzieży i dorosłych, 
utrwalanie tradycji wykonywania ozd�b �wiątecznych 

wykonanie stroika bożonarodzeniowego o dowolnej wielko�ci i kształcie. 
możliwo�� zastosowania dowolnych technik. 
użycie wyłącznie materiał�w naturalnych. 
stroiki muszą by� wykonane indywidualnie, przez jednego uczestnika. Nie będą oceniane prace przygotowane
grupowo. 
warunkiem oceny pracy jest przytwierdzenie metryczki zawierającej następujące informacje: 
 imię i nazwisko, wiek, dzieci - nazwę szkoły, tel. kontaktowy do rodzica/opiekuna.
dostarczenie stroika do Gminnego Centrum Kultury w Inowłodzu do 09 grudnia 2022r. do godz. 17:00. 

estetyka wykonania, 
wykonane z naturalnych materiał�w, takich jak: orzechy, suszone owoce, szyszki, kora, igliwie, ozdoby
zrobione z bibuły, papieru, opłatka, nici, masy solnej, modeliny, słomy, siana, zboża, drewna, zasuszonych
ro�lin, waty oraz element�w wykonanych samodzielnie
pomysłowo�� i oryginalno�� pomysłu,
og�lne wrażenie artystyczne, 

do kl. O 
I – IV kl.
V – VIII kl. 

Gminne Centrum Kultury w Inowłodzu serdecznie zaprasza do udziału w Konkursie „Stroik Bożonarodzeniowy”. 
Tworzenie stroik�w w czasie �wiąt Bożego Narodzenia to piękny zwyczaj. Pragniemy, aby stał się narzędziem

kultywowania tradycji jako formy wyrazu artystycznego dzieci, młodzieży i dorosłych.

  1.    ORGANIZATOR KONKURSU 
Gminne Centrum Kultury w Inowłodzu. 

  2.    CEL KONKURSU 

  3.    UCZESTNICY 
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży ze szk�ł z terenu Gminy Inowł�dz.
WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

  4.    OCENA PRAC 
 A.    zgłoszone prace zostaną zarejestrowane i poddane do oceny Komisji Konkursowej powołanej przez 
 Organizatora. 
 B.    termin ogłoszenia wynik�w zostanie podany przez Organizatora do publicznej wiadomo�ci.
 C.    przy ocenie stroik�w bożonarodzeniowych Komisja zastosuje następujące kryteria: 

 D.    komisja konkursowa oceni stroiki bożonarodzeniowe w kategoriach wiekowych:

  5.    Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
  6.    Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na dzie� 15 grudnia 2022 r. 
  7.    Prace zgłoszone do konkursu nie podlegają zwrotowi uczestnikom.
  8.    Dodatkowe informacje o konkursie można uzyska� w Gminnym Centrum Kultury w Inowłodzu 
ul. Zamkowa 7, tel. 44 710-18-54 / 44 726 01 34.

„Stroik Bożonarodzeniowy”

Regulamin Konkursu

 


