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REGULAMIN KONKURSU NA 

„NAJŁADNIEJSZY STROIK BOŻONARODZENIOWY” 
 

Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu zaprasza mieszkańców Gminy Goniądz do udziału w konkursie 

na „Najładniejszy Stroik Bożonarodzeniowy”. Zachęcamy do szukania nowych, oryginalnych sposobów 

tworzenia stroików.  

 

1. ORGANIZATOR KONKURSU 

Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu. 

 

2. PRZEDMIOT KONKURSU 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie stroika bożonarodzeniowego.  

 

3. CEL KONKURSU 

Celem konkursu jest:  

• propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Bożego Narodzenia,  

• rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej mieszkańców Gminy Goniądz, 

• rozwijanie wrażliwości estetycznej.  

 

4. UCZESTNICY  

Konkurs adresowany jest do mieszkańców Gminy Goniądz (wiek: > 8 lat).  

 

5. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE  

• Wykonanie stroika bożonarodzeniowego o dowolnym kształcie, którego podstawa nie będzie 

większa niż płaski talerz obiadowy. 

• Możliwość zastosowania dowolnych technik.  

• Użycie materiałów naturalnych, bez wykorzystania elementów gotowych. 

• Praca musi być wykonana indywidualnie, przez jednego uczestnika. Nie będą oceniane prace 

przygotowane grupowo.  

• Przytwierdzenie do pracy metryczki zawierającej następujące informacje: imię i nazwisko 

uczestnika, wiek, telefon kontaktowy (w przypadku dzieci nr tel. opiekuna).  

• Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika. 

• Dostarczenie stroika oraz podpisanej zgody do Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu 

(Goniądz, ul. Stary Rynek 23), do p. Pauliny Pisanko, najpóźniej do dnia 12 grudnia 2018r. 

do godz. 15:30.  

 

6. OCENA PRAC  

1. Zgłoszone prace zostaną zarejestrowane i poddane ocenie przez Komisję 

Konkursową. Przy ocenie stroików bożonarodzeniowych Komisja 

Konkursowa zastosuje następujące kryteria: oryginalność kompozycji, 

pomysłowość, estetyka wykonania, brak elementów gotowych. 

2. Komisja Konkursowa oceni stroiki bożonarodzeniowe w trzech kategoriach: 

1) Dzieci w wieku 8-12 lat. 

2) Młodzież w wieku 13-17 lat. 

3) Dorośli (osoby od 18 roku życia). 

3. W każdej z trzech kategorii zostaną 

przyznane trzy nagrody: I miejsce, 

II miejsce, III miejsce.  
4. Ogłoszenie wyników nastąpi 13 grudnia 2018 r. 

na stronie internetowej GOK w Goniądzu: 

http://goniadz.naszgok.pl . 

5. Wręczenie nagród będzie miało miejsce dnia 

16 grudnia 2018 r. podczas Wigilii 

Narodów o godz. 16:00, organizowanej 

w sali widowiskowej GOK w Goniądzu.  

 

 

http://goniadz.naszgok.pl/
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7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 

• Organizator nie zwraca prac dostarczonych na konkurs.  

• Zgłoszenie prac na konkurs będzie uważane za akceptowanie warunków regulaminu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


