
 

  
ORGANIZATOR:  

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, ul. Pułtuska 35,  05-140 Serock, tel. 22 782-80-70, biuro@kultura.serock.pl  

CELE:  

Konkurs ma na celu pobudzenie wyobraźni plastycznej związanej ze Świętami Bożego Narodzenia  

poprzez prezentację możliwości  twórczych dzieci i młodzieży oraz dorosłych (w  kategorii wielopokoleniowej)   

w dziedzinie plastyki, wymianę doświadczeń oraz  poszerzanie wiedzy  z zakresu różnych technik plastycznych.  

 

I. WARUNKI UDZIAŁU  

1. Uczestnicy:  

Dzieci i młodzież mieszkająca lub ucząca się na terenie Miasta i Gminy Serock 

 - działająca w przedszkolach, szkołach, świetlicach, klubach, placówkach kultury,  placówkach wychowawczych i 

innych.  

- W konkursie mogą wziąć udział także dzieci i młodzież mieszkająca na terenie gminy,  która uczy się poza jej 

obrębem.  

2. Konkurs obejmuje 4 kategorie wiekowe:  

Przedszkole dzieci od 5 r.ż. i SP kl. 0 ; kl. I-III; kl. IV-VI; kl. VII-VIII 

3. Nadsyłanie prac:  

 Każdy uczestnik może nadesłać skan lub zdjęcie jednej pracy do dnia 21. 12. 2020 r.   
i przesłać na  kultura.serock@gmail.com.  Kartę należy uzupełnić elektronicznie  

link: https://forms.gle/NrpP3qa1z7wmk8gN8 

 

II. TEMATY PRACY  „Rodzinne Święta” 
- FORMA PŁASKA, OBRAZEK, FORMAT A4; 

- TECHNIKA:  RYSUNEK, MALARSTWO, GRAFIKA  DOZWOLONE TECHNIKI MIESZANE: 

wyklejanki –  z plasteliny,  bibuły, tkanin, czy materiałów sypkich 

Wydrapywanki – np. cała kartka pokryta jest pastelami olejnymi, a następnie pomalowana tuszem i nożyczkami  wydrapuje się 

obrazek, można wykonać gotową pracę w pastelach, potem  pomalować w całości farbą plakatową z domieszką płynu do naczyń  

i wydrapujemy w różnych kierunkach; 

 

III. OCENA PRAC  

1. Kryteria oceny  

- pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu,  

- zgodność pracy z tematyką (nawiązanie do tradycji świątecznej),  

- estetyka pracy, staranność wykonania,  

- samodzielność wykonania,  

- wrażenie artystyczne;  
 

2. Oceny prac dokona jury powołane przez Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku.   

Komisja konkursowa wyłoni laureatów prac konkursowych oraz pozostałych autorów prac, które zostaną  

wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w formie on-line oraz tablicy przed CKiCz w Serocku na www.kultura.serock.pl  

3.Wyniki konkursu ukażą się na stronie CKiCz w Serocku – www.kultura.serock.pl,  laureaci  zostaną powiadomieni telefonicznie. 

Laureaci konkursu maja możliwość  odebrania prac do końca stycznia 2021r.  ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!  
 

Uczestnicy konkursu oświadczają, że wyrażają zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez Organizatora  
w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody oraz na umieszczenie swoich danych osobowych w materiałach publikowanych przez 
Organizatora i na stronach internetowych. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, adres 
e-mail, numer telefonu) w sprawach związanych z przeprowadzeniem konkursu przez Organizatora. Jednocześnie ma prawo wglądu 
w swoje dane osobowe oraz możliwość ich modyfikowania. Dane te nie będą przekazywane innym podmiotom. Administratorem 
danych osobowych przekazanych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu jest Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku  z siedzibą  
w Serocku przy ul. Pułtuskiej 35. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Centrum znajduje się na stronie: 
www.kultura.serock.pl.   
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