
 
    

 

                               REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO    

        „Najładniejsza pocztówka Bożonarodzeniowa  

          dla znajomych w Czechach” 
 

 

1. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu i Gmina Hażlach w ramach projektu 

transgranicznego „Kultura w Dolinie Rzeki Olzy”.  

2. Cele konkursu: 

 zachowanie tradycji i obrzędów związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia, 

 rozbudzenie ekspresji plastycznej inspirowanej Świętami, 

 podtrzymanie tradycji wysyłania kart świątecznych, 

 umacnianie relacji transgranicznych z najbliższymi sąsiadami. 

3. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie pocztówki bożonarodzeniowej z życzeniami dla 

rówieśników w przedszkolu i szkole w Czechach. Do Konkursu uczestnik może zgłosić jedną pracę. 

4. Pocztówka Bożonarodzeniowa ma być wykonana samodzielnie w dowolnej technice. Format pracy 

– od A6 do A4. 

5. Warunki udziału: 

a) Konkurs adresowany jest do dzieci z Gminy Hażlach w wieku od 3 do 15 lat; 

b) Warunkiem udziału jest wykonanie i dostarczenie pracy wraz z metryczką do dnia 15.12.2021r.  

do godziny 16.00 do Domu Przyrodnika w Hażlachu (Hażlach ul. Główna 2/ plac prof. Wiktora 

Wawrzyczka) lub do godz. 14.00 do siedziby GOK-u w Pogwizdowie; 
c) Prace konkursowe muszą stanowić oryginalną twórczość uczestników konkursu. Nie mogą 

być to prace wcześniej nagradzane. 

6. Kategorie konkursowe: 

a. Dzieci przedszkolne – 3 nagrody  

b. Dzieci klas I - III – 3 nagrody 

c. Dzieci klas IV – VIII – 3 nagrody 

7. Rozstrzygnięcie konkursu: 

a. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do dnia 15.12.2021 r., a wręczenie nagród nastąpi w dniu 

17.12.2021 r. (piątek) o godzinie 13.00, Wyniki zostaną opublikowane na stronie 

www.gokhazlach.pl i FB Gminy Hażlach. 
b. Oceny prac pod względem wielkości i wartości artystycznej dokona komisja konkursowa 

powołana przez Organizatora.  

c. Decyzja komisji jest ostateczna i nie będzie podlegać weryfikacji. 

8. Postanowienia końcowe: 

a. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu. 

b. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania i zmiany warunków konkursu bez podania 

przyczyn. 

c. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. Kwestie sporne, nieujęte 

w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

d. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na 

przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu i do celów 

promocyjnych. 

9. Dodatkowe informacje na temat konkursu udzielane są pod nr telefonu: +48 735 130 801. 

  

http://www.gokhazlach.pl/

