
Regulamin konkursu plastyczno-literackiego 

pn. „Moje Boże Narodzenie” 

 

Organizator: 

Organizatorem konkursu plastyczno-literackiego jest Redakcja „Nowego Tygodnia” w 

Chełmie oraz chełmska Fundacja „Młode talenty”. 

 

Cele konkursu: 

Celem konkursu jest rozwijanie inwencji twórczej, wrażliwości na estetykę i sprawności 

manualnej; uwrażliwienie społeczeństwa na piękno rodzinnych świąt; pogłębianie wiedzy na 

temat zwyczajów i tradycji bożonarodzeniowych. 

 

Uczestnicy: 

Uczestnikami konkursu plastyczno-literackiego mogą być dzieci z m. Chełm, Krasnystaw i 

Włodawa, powiatów: chełmskiego, krasnostawskiego i włodawskiego, w wieku od 4 lat oraz 

młodzież szkolna. Uczestnikami konkursu nie mogą być członkowie najbliższej rodziny 

organizatorów. 

 

Dopuszcza się następujące kategorie wiekowe w konkursie plastycznym: 

I - Dzieci w wieku od 4 do 6 lat, 

II - Uczniowie klas I-III szkół podstawowych, 

III - Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych. 

Uczestnikami konkursu literackiego mogą być uczniowie szkół ponadpodstawowych. 

 

Zasady przygotowania prac: 

Prace konkursowe mogą być wykonane według wszelkich możliwości twórczych. Dopuszcza 

się dowolność inspiracji i użytych form / technik / stylów, z zaznaczeniem, że forma pracy i 

jej wykonanie muszą reprezentować poszanowanie dla tradycji bożonarodzeniowych. 

Prace plastyczne powinny być przygotowane na kartonie A4. 

Prace literackie powinny być napisane na komputerze czcionką Times New Roman 12 z 

interlinią 1,5 i zawierać maksymalnie 6 tysięcy znaków ze spacją. 



Wszystkie zgłoszone do konkursu prace plastyczne powinny zawierać imię, nazwisko i wiek 

autora, nazwę szkoły lub przedszkola oraz klasę / grupę przedszkolną, do którego uczęszcza, 

a także imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego rodzica bądź opiekuna 

prawnego. W przypadku prac literackich - imię i nazwisko autora, klasę i nazwę szkoły, do 

której uczęszcza, adres i numer telefonu kontaktowego. Metryczka powinna być napisana w 

sposób czytelny dla organizatora. 

Do udziału w konkursie dopuszcza się wyłącznie prace indywidualne, wykonane 

własnoręcznie przez uczestników. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę. Prace 

niespełniające powyższych kryteriów nie będą oceniane. 

 

Przyjmowanie prac: 

Wszystkie prace należy dostarczyć do dnia 23 grudnia do siedziby Redakcji „Nowego 

Tygodnia”, adres: ul. Lwowska 14, 22-100 Chełm, w godz. od 8:00 do 16:00. Wyniki 

konkursu zostaną opublikowane na łamach tygodnika w wydaniu przed feriami zimowymi 

oraz na stronie internetowej gazety. 

 

Kryteria oceny: 

Trzyosobowa komisja konkursowa w składzie: dwóch przedstawicieli redakcji „Nowego 

Tygodnia” i jeden przedstawiciel fundacji „Młode talenty” (dziennikarz, polonista, artysta 

plastyk) będzie oceniać m.in. pomysłowość, estetykę pracy, walory plastyczne / literackie, 

oryginalność, ogólne wrażenie artystyczne, wkład pracy. Od oceny jury konkursowego 

uczestnikom konkursu nie przysługuje odwołanie. 

 

Nagrody: 

Organizator konkursu przewiduje dla autorów wyróżnionych prac plastycznych, w 

poszczególnych kategoriach wiekowych, nagrody rzeczowe: w kat. wiekowej I – w kwotach 

do 200, 120 i 80 zł za poszczególne miejsca na podium, w kat. II – w kwotach do 250, 150 i 

100 zł, w kat. III – do 300, 200 i 100 zł. 

Autorzy wyróżnionych prac literackich otrzymają nagrody pieniężne w wysokości: I miejsce - 

500 zł, II miejsce - 300 zł, III miejsce - 200 zł. 

Wręczenie nagród nastąpi w styczniu 2020 r. (organizator zastrzega sobie prawo do 

poinformowania o dokładnej dacie i miejscu w późniejszym terminie) i będzie połączone z 

wernisażem wystawy plastycznych prac konkursowych. Nagrodzone prace w kategorii 

literackiej zostaną opublikowane na łamach „Nowego Tygodnia”.  



 

Dodatkowe informacje: 

Organizatorzy zobowiązują się do traktowania nadesłanych prac z należytą starannością, ale 

nie odpowiadają za uszkodzenia lub zagięcia wynikłe z winy poczty lub nadawcy. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego wykorzystywania nagrodzonych i 

wyróżnionych prac w celach propagowania konkursu. 

Prace nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie. 

Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu.  

 

Ochrona danych osobowych: 

Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie przez organizatora 

danych osobowych uczestnika dla celów związanych z przebiegiem konkursu (zgodnie z 

RODO). Opiekunom prawnym uczestników i osobom, których dane dotyczą, przysługuje 

prawo do ich wglądu i poprawienia oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. 

Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. 

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych: imienia i nazwiska, wieku, 

miejscowości, nazwy szkoły lub przedszkola, do którego uczęszcza uczestnik, w zakresie 

publicznej promocji i sprawozdawczości konkursu. 

Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zgodą na wykorzystanie ewentualnych 

późniejszych zdjęć i materiałów multimedialnych zawierających wizerunek laureatów 

konkursu. 


