
Miejski Ośrodek Kultury „Centrum” 

im. Adama Mickiewicza w Zawierciu 

oraz Klub Ludzi Twórczo Zakręconych 

                 

zapraszają do wzięcia udziału  

W KONKURSIE  RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO 

„ZAWITAŁY ANIOŁY – Kalendarz Adwentowy” 

Regulamin konkursu 

Temat konkursu i wymagania: 

Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać Kalendarz Adwentowy. Kalendarz należy wykonać 

z użyciem wszelkich dowolnych materiałów. Zachęcamy do użycia wielu technik plastycznych, 

stylów, faktur, tworzyw i surowców, również recyclingowych. Jedna osoba  może złożyć jedną 

pracę konkursową (instytucja – jedną zbiorową). 

 

Cele konkursu: 

− Popularyzacja twórczości plastycznej; 

− Wymiana doświadczeń artystycznych i twórczych; 

− Pobudzanie aktywności manualnej i wyobraźni plastycznej poprzez wykorzystanie 

różnych materiałów do wytworzenia elementów dekoracyjnych; 

− Kształtowanie poczucia piękna.   

 

Uczestnicy: 

Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci, młodzież i osoby dorosłe w następujących kategoriach: 

I – dzieci do lat 12  

II – dzieci od 13 lat i młodzież do lat 18, 

III – uczestnicy powyżej 18 lat, 

IV – prace zbiorowe *
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Zasięg konkursu: 

Konkurs ma zasięg ogólnopolski. 

 

                                                 
*

1
 W przypadku prac zbiorowych prosimy o trwałe umieszenie informacji : Nazwa szkoły / Instytucji oraz  adres  i wiek 

uczestników 



Ocenie podlegać będą: 

Komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny prac biorąc pod uwagę: 

− walory artystyczne, 

− kreatywność i pomysłowość, 

− estetyka wykonania, 

− zgodność z tematem. 

Nagrody: 

Jury konkursowe przyzna nagrody główne i wyróżnienia w kategoriach I – III. Organizator 

konkursu na podstawie oceny Jury dokona podziału oraz wręczenia nagród i wyróżnień. 

Jednocześnie Organizator zastrzega sobie inny podział nagród po zasięgnięciu opinii Jury. Decyzje 

Jury są ostateczne. Nagrodzone prace przechodzą na własność Organizatora, gdzie będzie można je 

podziwiać na ekspozycji w MOK „Centrum” im A. Mickiewicza w Zawierciu. 

 

Gwarantujemy uczestnikom reklamę i popularyzację ich twórczości. 

Werdykt Jury zostanie podany do publicznej wiadomości za pośrednictwem lokalnych mediów, 

a fotografie prac nagrodzonych wraz z informacją o ich twórcach, zostaną opublikowane na 

stronach internetowych MOK „Centrum” Zawiercie. 

Terminy:  

Ostateczny termin nadsyłania prac: 19. 11. 2017 r.  na adres : MOK „Centrum” ul. Piastowska 1, 

42-400 Zawiercie z dopiskiem „Zawitały Anioły – Kalendarz Adwentowy ”  

Ogłoszenie wyników oraz uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas 

kiermaszu „Zawitały Anioły”  w dn.  3.12.2017r. w Filii MOK „Centrum”  

w Kromołowie („Pałacyk nad Wartą” Filia Miejskiego Ośrodka Kultury, Filaretów 1, 42-400 

Zawiercie) o godz. 16.00 

Prace należy przesyłać w opakowaniach wykluczających zniszczenie. 

Każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę, zawierającą: Imię i nazwisko autora, wiek 

i kategorię konkursową (I, II, III,), adres i telefon kontaktowy. W przypadku prac zbiorowych 

prosimy o trwałe umieszenie informacji kategoria IV,  nazwa szkoły / instytucji oraz  adres  i wiek 

uczestników. 

Dane prosimy pisać starannie i czytelnie. 

Uwagi końcowe: 

Nagrodzone prace przechodzą na własność organizatora. Prace z wystawy pokonkursowej można 

odebrać po jej zamknięciu. - w MOK Zawiercie po 30 stycznia 2017 

Informacji o konkursie udziela MOK „Centrum”, tel: /32/ 67 22 882  

lub instruktor Karolina Wilk, tel: 516 175 255 


