
 

 
 
 
 
 
 

Gminne Centrum Kultury w Inowłodzu serdecznie zaprasza do udziału w Konkursie „Stroik 
Bożonarodzeniowy”. Tworzenie stroików w czasie Świąt 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  

− propagowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia,  

− rozwijanie wyobraźni, wrażliwości estetycznej  

− pobudzanie aktywności twórczej dzieci, młodzieży i dorosłych,  

− utrwalanie tradycji wykonywania ozdób świątecznych  
3. UCZESTNICY  
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół z terenu Gminy Inowłódz. 
WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE  

− Wykonanie stroika bożonarodzeniowego o dowolnej wielkości i kształcie.  

− Możliwość zastosowania dowolnych technik.  

− Preferowane użycie materiałów naturalnych.  

− Stroiki muszą być wykonane indywidualnie, przez jednego uczestnika. Nie będą oceniane prace 
przygotowane grupowo.  

− Warunkiem oceny pracy jest przytwierdzenie metryczki zawierającej następujące informacje:  
imię i nazwisko, klasa, dzieci - nazwę szkoły, tel. kontaktowy do rodzica/opiekuna. 

− Dostarczenie stroika do Gminnego Centrum Kultury w Inowłodzu w nieprzekraczalnym 
terminie do 14 grudnia 2021 r. do godz. 17:00.  

4. OCENA PRAC  
A. Zgłoszone prace zostaną zarejestrowane i poddane do oceny Komisji Konkursowej powołanej 

przez Organizatora.  
B. Termin ogłoszenia wyników zostanie podany przez Organizatora do publicznej wiadomości. 
C. Przy ocenie stroików bożonarodzeniowych Komisja zastosuje następujące kryteria:  

− estetyka wykonania,  

− dobór i wykorzystanie materiałów, 

− wkład pracy, 

− walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki) 

− pomysłowość i oryginalność pomysłu, 

− ogólne wrażenie artystyczne,  
D. Komisja Konkursowa oceni stroiki bożonarodzeniowe w kategoriach klasowych: 

− do „0”; 

− kl. I - III; 

− kl. IV - VI; 

− kl. VII - VIII; 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. 
6. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na dzień 16 grudnia 2021 r.  
7. Prace zgłoszone do konkursu nie podlegają zwrotowi uczestnikom. 
8. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Gminnym Centrum Kultury w Inowłodzu  

ul. Zamkowa 7, tel. 44 710-18-54 / 44 726 01 34. 


