
REGULAMIN  KONKURSU PLASTYCZNEGO   

„LIST DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA” 

 

Przedmiot konkursu 

Przedmiotem konkursu są wykonane przez przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych 

prace plastyczne z krótkim listem do Św. Mikołaja. 

 

Organizator Konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury w Pionkach. 

2. Adres Organizatora: 

Miejski Ośrodek Kultury w Pionkach 

ul. Radomska 1 

26- 670 Pionki 

tel. (48) 612 51 25; 505 248 324 

3. Osobami upoważnionymi do udzielania informacji na temat konkursu są: Marcin Góralski, Anna Kiraga. 

 

Założenia organizacyjne 

1. Celem konkursu jest popularyzacja twórczości dziecięcej i pobudzanie dziecięcej wyobraźni. 

2. Konkurs trwa od 7.11.2022r. do 30.11.2022r. 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

4. Konkurs jest skierowany do dzieci w wieku: 

a)  3 – 5 lat (ur. 2019 - 2017) 

b)  6 – 8 lat (ur. 2016 - 2014) 

c) 9 – 11 lat (ur. 2013 - 2011) 

5. Uczestnicy konkursu zobowiązani są dołączyć: pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów na udział w konkursie, kartę 

zgłoszeniową. 

6. Prace na konkurs mogą zgłaszać uczniowie samodzielnie lub za pośrednictwem szkoły podstawowej, przedszkola. 

7.  Uczestnicy konkursu będą brali udział w 3 kategoriach wiekowych: 

a) kategoria I  wiek 3 – 5 (ur. 2019 - 2017) 

b) kategoria II  wiek 6 – 8  (ur. 2016 - 2014) 

c) kategoria III  wiek 9 – 11 (ur. 2013 - 2011) 

8. Prace  konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nieprzedstawianymi  

w innych konkursach. 

9. Wszystkie prace konkursowe zostaną zapakowane w jedną wspólną przesyłkę i wysłane do Świętego Mikołaja  

do Laponii. 

Zasady konkursu i tryb zgłaszania prac 

1. Tematem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej lub napisanie listu do Świętego Mikołaja. 

a) uczestnicy w wieku od 3do 5 lat mają za zadanie wykonać pracę plastyczną przedstawiającą wymarzony prezent, 

b) uczestnicy w wieku od 6 do 8 lat mają za zadanie wykonać pracę plastyczną na której przedstawią swoje wymarzone 

prezenty, 

c) uczestnicy w wieku od 9 do 11 lat mają za zadanie napisać list i wykonać pracę plastyczną przedstawiającą wymarzony 

prezent. 

2. Prace plastyczne nie powinny przekraczać formatu A2. Mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną. 

3. Listy powinny być napisane zgodnie z wszelkimi zasadami pisania listu na papierze listowym w formacie A5 lub A4. 

4. Pod uwagę będą brane tylko prace indywidualne, nie grupowe. 

5.Aby zgłosić pracę do konkursu należy wypełnić załączniki, które dołączone są do regulaminu: 

Załącznik nr 1 - karta zgłoszeniowa do niniejszego regulaminu. 

Załącznik nr 2 - oświadczenie, że jest się autorem zgłoszonej pracy i nie była nagradzana w innym konkursie. 

Załącznik nr 3 -  zgodę rodzica / opiekuna prawnego na udział w konkursie. 

Załącznik nr 4 – klauzula informacyjna RODO 

Załącznik nr 5 - zgoda na rozpowszechnianie wizerunku przez Miejski Ośrodek Kultury w Pionkach 

6. Prace będą przyjmowane do 30.11. 2022r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Pionkach przy ul. Radomskiej 1, w godzinach 

pracy placówki (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00- 16:00). W konkursie będą rozpatrywane tylko prace zgłoszone w 

terminie i posiadające wymagane załączniki. 

7. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi dnia 4.12.2022r.  - po spektaklu teatralnym dla najmłodszych 

w Miejskim Ośrodku Kultury w Pionkach przy ul. Zakładowej 5 

 



 

Ocena prac konkursowych 

 

1. Konkurs rozstrzyga komisja konkursowa, składająca się z pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach oraz 

osób powołanych przez organizatora. 

2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na zasadzie anonimowości. Członkom komisji konkursowej zostaną zaprezentowane 

prace bez określania ich autorów, oznaczone jedynie numerami. Każdemu zgłoszeniu zostanie nadany numer porządkowy,  

a po ostatecznej decyzji komisji konkursowej numer ten będzie rozkodowany i zostanie ujawnione nazwisko autora 

zwycięskiej pracy. 

3. Po rozstrzygnięciu konkursu zostanie sporządzony protokół, który będzie podpisany przez wszystkich członków komisji 

konkursowej. 

4. Podczas oceny brane pod uwagę będą następujące kryteria: 

- zgodność z tematem, 

- atuty literackie lub plastyczne (jeśli dotyczy) 

- pomysłowość, 

- estetyka pracy. 

5. Decyzje komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

6. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później niż do dnia 4 grudnia 2022 r. 

7.Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej: www.mok.pionki.pl oraz profilu społecznościowym:  

https://www.facebook.com/kulturapionki 

 

 

Warunki ogólne 

 

1. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu. 

 

 

Nagrody 

 

1. Organizator planuje przyznanie 3 nagród ewentualnie wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej. 

2. Laureatom konkursu w każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatorów 

oraz dyplomy. 

 

Prawo własności i prawo wykorzystania prac 

 

1. Zgłoszona praca staje się własnością organizatorów. 

 

 

 Postanowienia końcowe 

 

1. Najciekawsze prace mogą zostać sfotografowane i opublikowane w mediach informujących o konkursie. 

2. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do przedłużenia lub odwołania konkursu w przypadku zaistnienia 

okoliczności od nich niezależnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mok.pionki.pl/

