
 

Regulamin konkursu plastycznego 

- kartka bożonarodzeniowa ze Starego Bielska –  

 

§1 Cele konkursu: 

1. Przybliżenie tradycji obrzędów i zwyczajów związanych ze świętami  Bożego Narodzenia,        
ich znaczenia i znaków powiązanych z rokiem liturgicznym. 

2. Popularyzacja obiektu Kościoła Św. Stanisława BM w Bielsku-Białej. 

 

§2  Organizator Konkursu: 

1. Organizatorami konkursu są Dom Kultury w Starym Bielsku oraz Parafia Św. Stanisława BM. 

2. Osoba do kontaktu:  Kierownik Domu Kultury w Starym Bielsku nr tel. 508 110 169; mail: 

starebielsko@mdk.bielsko.pl. 

 

§3 Założenia konkursu: 

1. Uczestnikami konkursu są 6-latki z przedszkoli i szkół podstawowych oraz dzieci i młodzież 

szkół podstawowych z terenu gminy Bielsko-Biała. 

2. Zgłoszone prace będą rozpatrywane w trzech kategoriach: 6-latki, klasy I-III, klasy IV-VIII. 

3. Tematem prac konkursowych jest projekt Bożonarodzeniowej Kartki Świątecznej promującej 

Kościół Świętego Stanisława BM w Starym Bielsku.  

4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:  

a) przygotowanie przez uczestnika jednej pracy własnego autorstwa, wykonanej w dowolnej 

technice plastycznej lub przy użyciu grafiki komputerowej; 

b) w projekcie kartki obowiązkowym motywem jest wykorzystanie wizerunku kościoła Św. 

Stanisława BM w Starym Bielsku lub postaci Św. Stanisława BM ( dodatkowe informacje  

www.stanislawbielsko.pl ) 

c) przesłanie pracy jest równoznaczne z akceptacją zasad zawartych w Regulaminie Konkursów 

 i Wydarzeń ON-LINE w Miejskim Domu Kultury w Bielsku-Białej dostępnej na stronie 

www.mdk.bielsko/rodo. 
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5. Prace należy nadsyłać wyłącznie drogą mailową na adres starebielsko@mdk.bielsko.pl -  

w tytule maila: kartka bożonarodzeniowa ze Starego Bielska. WAŻNE!!!! W treści maila należy 

dołączyć klauzulę: "Zapoznałem się z treścią oraz w pełni akceptuję zapisy i oświadczenia 

wynikające z Regulaminu konkursów i wydarzeń on-line w MDK w Bielsku-Białej oraz 

określone w Regulaminie konkursu: - kartka bożonarodzeniowa ze Starego Bielska. 

6. Termin składania prac: od 20 listopada do 10 grudnia 2020r.   

 

§4 Ocena prac konkursowych: 

1. Kryteria oceny :  

a) zgodność z tematem  

b) oryginalność i pomysłowość 

c)  walory artystyczne takie jak kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania 

2. Jury konkursu: 

a) Przedstawiciele Domu Kultury w Starym Bielsku 

b) Przedstawiciele parafii Św. Stanisława BM 

 

 

§5 Nagrody i ogłoszenie wyników: 

 

1. GRAND PRIX – wydruk najlepszej kartki jako reprezentatywnej dla dzielnicy Stare Bielsko 

 i rozesłanie jej wraz z życzeniami do instytucji miejskich, sponsorów, osób starszych 

samotnych; 

2. Nagrody rzeczowe (bon o różnej wartości odpowiednio 200 zł, 150 zł i 100 zł do 

MISERICORDIA w Bielsku-Białej) za zajęcie: I – III miejsca w kategoriach wiekowych: dzieci 

lat 6, klasy I-III, klasy IV-VIII,  

3. Nagroda Publiczności (niespodzianka) – w okresie Bożego Narodzenia będzie możliwość 

głosowania przez facebooka parafii Św. Stanisława BM na najlepszą, najciekawszą kartkę 

bożonarodzeniową z wybranych przez Jury prac laureatów. 

4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi dnia 14 grudnia 2020r. na facebooku Domu Kultury  

w Starym Bielsku i parafii Św. Stanisława BM.  

5. Organizatorzy konkursu w celu przekazania nagród rzeczowych będą kontaktować się 

indywidualnie z laureatami. 

6. W związku z pandemią koronawirusa Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminu 

ogłoszenia wyników oraz prawo zmian w regulaminie.  

 

§6 Postanowienia końcowe: 

Konkurs plastyczny – kartka bożonarodzeniowa ze Starego Bielska – wpisuje się w Nową ofertę 

kulturalną regionu w parafii Św. Stanisława BM w Starym Bielsku w ramach III filaru oferty – żywa 

tradycja, w zakresie upowszechniania niematerialnego dziedzictwa kulturowego, obrzędowości, 

tradycji powiązanej z rokiem liturgicznym, w tym przybliżania tradycji świąt Bożego Narodzenia 
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