
REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 
pn.: „Mój renifer Rudolf” 

 
Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej.  
2. Konkurs trwa od dnia 15.12.2020r. do dnia 31.12.2020r. 

 
Przedmiot i cele konkursu 
Przedmiotem świątecznego konkursu plastycznego jest zdjęcie własnoręcznie wykonanego renifera Rudolfa w sposób 
kreatywny. Zdjęcie konkursowe należy przesłać na adres e-mail: okis@lesna.pl 
 Cele konkursu: 

 stymulacja twórczości i wrażliwości plastycznej oraz artystycznej, 

 kształtowanie aktywnej postawy wobec kultywowania tradycji Świąt Bożego Narodzenia, 

 rozwijanie kreatywności i wyobraźni u mieszkańców gminy Leśna; 
 
Uczestnicy 
Uczestnikami konkursu plastycznego mogą być wszyscy mieszkańcy z gminy Leśna. Uczestnik może brać udział w 
konkursie indywidualnie tworząc jedną pracę konkursową w kategorii wiekowej: 3-6 lat, 7-10 lat, 11-14 lat, 15+. 
 
Warunki udziału 

1. Zaakceptowanie warunków Regulaminu Konkursu. 
2. Wykonanie renifera Rudolfa w sposób kreatywny i oryginalny w technice dowolnej – przestrzennej lub płaskiej 

– z materiałów ogólnie dostępnych w domu (papier, karton, tektura, bibuła, materiał, przedmioty codziennego 
użytku, materiały ekologiczne, naturalne itp.).  

 
Przebieg konkursu 

1. Uczestnicy konkursu wykonują renifera Rudolfa według własnego pomysłu z dowolnych materiałów, następnie 
robią jego zdjęcie i przesyłają na adres e-mail okis@lesna.pl Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej. 

2. W e-mailu prosimy podać imię, nazwisko i miejscowość z zaznaczeniem kategorii wiekowej. 
 
Kryteria oceny i Komisja konkursowa 
Praca będzie oceniana przez Komisję konkursową, składającą się z 5 członków, według następujących kryteriów: 

 kreatywność, 

 pomysłowość, 

 oryginalność, 

 wkład pracy. 
 
Zasady przyznawania nagród 

1. Organizator przewiduje nagrody dla najciekawszych prac w każdej kategorii wiekowej. 
2. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne. 

 
Ogłoszenie wyników 
Wyniki konkursu oraz nadesłane zdjęcia renifera Rudolfa zostaną opublikowane na Facebooku oraz na stronie 
internetowej Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej. 
 
Postanowienia końcowe 

1. Udział w konkursie i nadesłane zdjęcie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 
osobowych na potrzeby niniejszego konkursu i jego promocji na portalu społecznościowym Facebook i na 
stronie Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej. 

2. Opiekun prawny uczestnika/uczestnik konkursu ma prawo wglądu do danych osobowych oraz ich weryfikacji. 
 
 
 
 
 
 
 


