
REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU  

NA ŚWIĄTECZNĄ KARTK Ę BOŻONARODZENIOW Ą  
 

I. Organizator konkursu  
Organizatorem konkursu na Świąteczną Kartkę Bożonarodzeniową jest Starostwo Powiatowe w 
Gryficach. 

II. Cel i przedmiot konkursu  

• kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej 
• prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości mieszkańców Powiatu Gryfickiego 
• stworzenie możliwości powszechnego udziału dzieci i młodzieży uzdolnionej w dziedzinie 

sztuk plastycznych w konfrontacji z rówieśnikami 
• poszukiwanie nowych środków wyrazu, poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik 

plastycznych. 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie  

• Kategoria I: 5 – 10 lat (dzieci) 
W tej kategorii przyjmowane będą prace w formacie A4 wykonane dowolną płaską 
techniką. Zabronione jest wykorzystywanie gotowych, lub wykonanych w technice 
komputerowej, elementów. Wykonane prace nie mogą także naśladować wcześniej 
publikowanych czy powszechnie znanych prac na w/w temat, powinny więc być 
niepowtarzalne i oryginalne. Wskazane są elementy regionalne, związane z tradycją Świąt 
Bożego Narodzenia i elementami charakterystycznymi dla naszego powiatu. 

• Kategoria II: 11+  (młodzież i dorośli)  
W tej kategorii przyjmowane będą prace wykonane wyłącznie techniką komputerową w 
formacie A5, 300 DPI. 

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej 

1. Kategoria I: 5 – 10 lat (dzieci) 

• Projekt kartki, której inspiracją mogą być: wycinanki, stroje ludowe, hafty i inne wyroby, 
rękodzieła artystycznego. 

• Prace należy wykonać ręcznie. 
• Format prac dowolny, nie przekraczający wymiarów kartki A4 
• Wykonanie: dowolną płaską techniką, umożliwiające ekspozycję 
• W tej kategorii nie będą oceniane prace wykonane w technice komputerowej. 
• Prace należy składać w estetycznej formie, w kopercie opatrzonej hasłem ,,Konkurs na 

Świąteczną Kartkę Bożonarodzeniową''. Jeżeli jest to niemożliwe, praca powinna być dobrze, 
widocznie oznaczona wg. Pkt 7. Aby wykonana praca mogła wziąć udział w konkursie, należy 
dostarczyć ją do hali widowiskowej Gryf-Arena ul. Piłsudskiego 35 w Gryficach, pok. Nr 1  

• Wszystkie prace na odwrocie powinny być opisane za pomocą metryczki: 

Imię i nazwisko Wiek autora/ów- kategoria 
wiekowa 

 

   

 



2. Kategoria II: 11+ (młodzież, dorośli) 
 

• Projekt kartki/widokówki wykonanej techniką komputerową. 
• Kartkę należy wykonać w sposób, który nie doprowadzi do posądzenia o plagiat. 
• Format kartki równy A5, 300 DPI, zapisany w formacie JPG. 
• W tej kategorii oceniane będą tylko prace wykonane w technice komputerowej. 
• Prace należy składać w wersji elektronicznej na adres mailowy: konkursnakartke@gmail.com 

w wiadomości musi być zawarte imię i nazwisko uczestnika oraz wiek/kategoria wiekowa w 
której bierze udział, wg metryczki: 
 
 

Imię i nazwisko Wiek autora/ów- kategoria 
wiekowa 

 

   

 

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych 

1. Kategoria I: 5 – 10 lat (dzieci) 

• Pracę należy złożyć do dnia 1 grudnia 2015 r. poprzez dostarczenie jej na halę widowiskowo-
sportową Gryf-Arena przy ul. Piłsudskiego 35 w Gryficach, pok. Nr 1 

• Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie 
będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.  

• Prace dostarczone po terminie, nie będą oceniane. 
• Organizator nie zwraca prac. 
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do powielania prac w celach popularyzatorskich.  

 

1. Kategoria II: 11+ (młodzież, dorośli) 

• Pracę należy złożyć do dnia 01 grudnia 2015 r. poprzez wysłanie gotowego projektu (format 
JPG) na adres mailowy: konkursnakartke@gmail.com . W treści wiadomości należy podać 
imię, nazwisko oraz wiek. 

• Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie 
będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.  

• Prace dostarczone po terminie, nie będą oceniane. 
• Organizator nie zwraca prac. 
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do powielania prac w celach popularyzatorskich.  

 

 
VI. Ocena prac konkursowych 
 
Prace dzieci (kategoria I) zostaną ocenione przez powołaną w tym celu Komisję Konkursową. 
Prace młodzieży i dorosłych (kategoria II) trafią na fanpage Powiatu Gryfickiego na portalu Facebook 
i zostaną poddane ocenie Mieszkańców. Największa ilość „polubień” wygrywa. 
 
 



 
VII. Rozstrzygnięcie konkursu 

1. W wyniku głosowania za pośrednictwem portalu Facebook, wyłoniona i nagrodzona zostanie 
jedna praca konkursowa z Kategorii II (młodzież i dorośli). 

2. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa dokona oceny prac i przyzna 
główną nagrodę jednej pracy z Kategorii I (dzieci). 

3. Planowana data ogłoszenia wyników 6 grudnia 2015 r. 
4. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Gryficach, 

portalu Facebook oraz w gablocie informacyjnej przed budynkiem Starostwa Powiatowego w 
Gryficach. 

 

W razie pytań prosimy o telefon kontaktowy do Powiatowego Centrum Marketingu Rozwoju 
Gospodarczego i Integracji Europejskiej : 91 38-464-50 wew. 444  
 


