
 

REGULAMIN KONKURSU 

„KALENDARZ ADWENTOWY” 
 

 

1. ORGANIZATOR 

Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji,  

Dzierżązna nr 4, 95 - 001 Biała,  

tel. 42 717 84 66, 

fax. 42 717 80 18,  

www.dzierzazna.pl  

e-mail: dzierzazna@dzierzazna.pl 

 

 

2. CELE KONKURSU 

 Pobudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań       kulturalnych; 

 Kultywowanie tradycji chrześcijańskich; 

 Rozbudzanie zainteresowania dziedzictwem kulturowym innych krajów, 

 Kształtowanie tolerancji wobec innych kultur; 

 Pobudzanie wyobraźni dzieci i młodzieży poprzez podjęcie próby samodzielnej pracy 

plastycznej; 

 Odkrywanie talentów plastycznych; 

 Przygotowanie do świąt, tworzenie świątecznej atmosfery, przypominanie scen biblijnych  

i wzmacnianie rodzinnych więzi; 

 Zachęcanie do pozytywnej rywalizacji i rozwijania swoich ambicji. 

  

3. OPIS KONKURSU 

Kalendarz adwentowy to wywodząca się z Niemiec tradycja, która przyjęła się niemal  

w całym chrześcijańskim świecie. W Polsce, najczęściej 6 grudnia - w tzw. Mikołajki, 

dzieci otrzymują kalendarz z 24 okienkami/przegródkami, zawierającymi drobne 

upominki. Okienka są ponumerowane i każdego dnia (oprócz dnia w którym polskie dzieci 

otrzymują kalendarz) dziecko może otworzyć tylko jedno okienko. Kalendarz ma umilić 

najmłodszym czas oczekiwania i/lub przygotować na obchodzenie Świąt Bożego 

Narodzenia. Kalendarze mogą się odwoływać do wartości chrześcijańskich poprzez 

zamieszczone w nim krótkie opowieści, sceny biblijne, kolędy itd., ale mogą również mieć 

charakter świecki, podkreślający poprzez zamieszczone w nim sentymentalne  

i spersonalizowane drobiazgi rodzinny charakter Świąt. 

http://www.dzierzazna.pl/


 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 Konkurs jest przeprowadzany w podziale na dwie  kategorie: 

❖ klasy I-III Szkoły Podstawowej, 

❖ klasy IV-VIII Szkoły Podstawowej, 

 Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z terenu gminy 

Zgierz, a także do uczestników indywidualnych. 

 Praca może być wykonana  dowolną techniką. Organizator określa formę pracy - musi 

zawierać wyraźny podział na 24 części/okienka/przegródki stanowiące spójną całość 

zawierającymi serię opowiadań, zbiór wierszy czy drobne upominki, do których Komisja 

Konkursowa będzie mogła zajrzeć bez konieczności zniszczenia pracy. Liczy się pomysł  

i inwencja twórcza. 

Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie jedną pracę  

nie wystawianą we wcześniejszych konkursach. 

 Praca winna być od początku do końca dziełem jednego  autora. 

 Do każdej dostarczonej pracy należy dołączyć: 

❖ prawidłowo   wypełnioną kartę zgłoszenia   uczestnika   wg   wzoru    

załączonego  do regulaminu, która zawiera: informację, do której kategorii 

praca jest zgłaszana; wiek; imię i nazwisko autora; klasę i nazwę szkoły 

do której uczęszcza autor; imię i   nazwisko   osoby   pod   której   

kierunkiem   powstał kalendarz,   imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 

oraz numer telefonu, 

❖ oświadczenie autora, że zgadza się  z treścią  niniejszego regulaminu, 

❖ oświadczenie autora, że dostarczona praca jest jego własnym dziełem, 

❖ oświadczenie autora, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich 

danych  osobowych  (imię,  nazwisko,   wiek,   miejsce   zamieszkania,                              

nr telefonu)   na potrzeby konkursu oraz udostępnienie prac i danych osobowych         

(w tym własnego wizerunku) do celów medialnych  (artykuły  w  gazecie,  

prezentacja  prac,  odczytanie  na antenie, reportaż TV, informacje i zdjęcia na 

stronie internetowej); 

 

Wszystkie złożone prace można będzie odebrać w dniu ogłoszenia wyników, 

w przeciwnym wypadku stają się  własnością Organizatora. 
 

Za przedmioty umieszczone w pracy Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności!!!  Zaleca się, by drobiazgi umieszczone  

w kalendarzach w poszczególnych okienkach/przegródkach miały 

charakter symboliczny. 



 

 

5. JAK POWINNA WYGLĄDAĆ PRACA? 

 Praca powinna być: estetyczna i samodzielnie wykonana; 

 Praca,   powinna   zawierać wyraźny podział na 24 części/okienka/przegródki dostępne 

do wglądu,  wykonane samodzielnie dowolną techniką np.: rysunek, malarstwo, 

fotografia,  papieroplastyka, prace przestrzenne. 

 Praca winna zawierać fiszkę z: kategorią konkursu,   imieniem i  nazwiskiem oraz  

wiekiem autora. 

 

 

6. TERMIN SKŁADANIA PRAC 
 
             Prace  konkursowe  należy  składać w nieprzekraczalnym terminie do 22 listopada  

          2019  roku do godziny 15.30  w  siedzibie: 

 Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej, 

Dzierżązna 4, 95-100 Biała, 

 Filii Gminnej Biblioteki w Ustroniu, Ustronie 10, 95-073 Ustronie. 

 

7. OCENA I NAGRODY 

 Oceny prac oraz wyłonienia laureatów dokona Komisja powołana przez Organizatora; 

 Jury w ocenie będzie brało pod uwagę: 

❖ technikę    wykonania, 

❖ estetykę prac, 

❖ inwencję artystyczną i pomysł, wykorzystanie materiałów,  

❖ samodzielną  pracę, 

❖ zgodność prac z założeniami regulaminu i celami konkursu, 

 Nagrodzone zostaną 1,2,3 miejsca w każdej kategorii wiekowej (Organizator 

zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród); 

 Do zadań Komisji  należeć  będzie: 

❖ podjęcie ostatecznej decyzji i wybór najciekawszych i najładniejszych prac, 

❖ ogłoszenie wyników konkursu; 

    Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne; 

 



 

   Laureaci zostaną powiadomieni o oficjalnym rozstrzygnięciu konkursu telefonicznie.   

  Dodatkowo lista nagrodzonych osób będzie dostępna w siedzibie Organizatora. 

   Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 29 listopada 2019 roku 

podczas warsztatów andrzejkowych w Świetlicy Wiejskiej w Kaniej Górze. 

    Nagrody nieodebrane w dniu rozdania będzie można odebrać w siedzibie organizatora 

do 20 grudnia 2019 roku do godziny 15.30. Po upływie powyższego terminu nie ma 

możliwości odbioru nagród. 

    Organizator nie zwraca kosztów podróży uczestników konkursu ani ich opiekunów. 

 

 

8. INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

Szczegółowe informacje w sprawie konkursu można uzyskać w siedzibie 

organizatora lub pod numerami tel.: 

42 717 95 15  Filia Gminnej Biblioteki w Ustroniu 

796-678-902  pracownik Filii Gminnej Biblioteki w Ustroniu – Edyta Janczak 

 

Uwaga: 

Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


