
REGULAMIN FAMILIJNEGO KONKURSU PLASTYCZNO-LITERACKIEGO
"ZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE PJONGCZANG"

Organizatorem Konkursu Plastyczno-literackiego "Zimowe Igrzyska Olimpijskie Pjongczang" jest 
Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy. 
Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Burmistrz Choroszczy a patronat medialny pełnią 
"Gazta w Choroszczy", "Głos Choroszczy" oraz Twoja Telewizja Regionalna.

1 Cele konkursu

Wzbogacenie wiedzy na temat zimowych igrzysk olimpijskichch, największych na świecie 
międzynarodowych zawodów sportowych, organizowanych cyklicznie co cztery lata. 
Upowszechnianie wiedzy na temat udziału polskich sportowców w zawodach olimpijskich. 
Propagowanie wsród dzieci i młodzieży idei olimpijskiej-szlachetnego współzawodnictwa 
sportowego oraz zachowan fair play. Poszerzanie zamiłowań sportowych młodzieży szkolnej. 
Aktywizowanie do podejmowania działań w celu poszerzania wiedzy, rozwijania zainteresowań i 
kreatywności twórczej.

2 Uczestnicy konkursu

Konkurs plastyczno-literacki jest skierowany do uczniów wszystkich szkół podstawowych i 
gimnazjalnych zamieszkujących na terenie gminy Choroszcz. Do współpracy przy tworzeniu prac  
plastyczno-litrackich zachęcamy rodzeństwo oraz rodziców uczestników.

3 Warunki uczestnictwa

Konkurs plastyczny i literacki są ze sobą ściśle powiązane. Celem konkursu jest wykonanie pracy 
plastycznej oraz napisanie czterowiersza.

Konkurs plastyczny będzie polegał na wykonaniu pracy artystycznej o tematyce związanej  z 
igrzyskami zimowymi oraz ich historią i symboliką, wybitnymi polskimi i światowymi medalistami 
olimpijskimi.

 Prace mogą być wykonane w dowolnej technice- rysunek, grafika, malarstwo, prace 
trójwymiarowe możliwe do przenoszenia i eksponowania.

 format A3, A4
 mogą być prace zespołowe, wykonane przez co najwyżej 3 osoby
 prosimy o nie używanie produktów spożywczych, które po wyschnięciu mogą łatwo odkleić 

się
 prace należy podpisać na odwrocie imieniem i nazwiskiem, podając wiek, numer telefonu, 

klasę oraz nazwę szkoły



 
Konkurs literacki będzie polegał na napisaniu wiersza czterowersowego związanego z zimowymi 
igrzyskami olimpijskimi w formie rymowanki lub hasła dopingującego i zagrzewającego do 
sportowej walki.

 Prace pisemne powinny być pisane czcionką Times New Roman lub Calibri w rozmiarze 12 
lub napisane starannie ręcznie na odrębnej kartce papieru formatu A4

 czterowers należy podpisać na odwrocie umieszczając imię i nazwisko, podając wiek, numer
telefonu, klasę oraz nazwę szkoły

 Obie prace należy dostarczyć do 3 lutego 2018 roku do siedziby M-GCKiS w Choroszczy
przy ul.Sienkiewicza 29, 16-070 Choroszcz.

 Prace oceniać będzie jury powołane przez dyrektora M-GCKiS w Choroszczy.
 Uczestnicy konkursu muszą wypełnić kartę zgłoszenia ucznia do konkursu (Załącznik nr 1) i

przekazać ją organizatorom wraz z pracą.

4 Kryteria oceny prac

Przy ocenianiu prac będą brane pod uwagę: 
 zgodność z tematem,
 pomysłowość i ciekawy sposób przedstawienia tematu,
 oryginalność i samodzielność,
 walory estetyczne i edukacyjne,
 poprawność językowa.

5 Ogłoszenie wyników konkursu oraz nagrody

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Wykaz nagród zostanie podany do 
wiadomości publicznej w terminie późniejszym.
Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie dyplomów i nagród rzeczowych nastąpi w siedzibie 
M-GCKiS w Choroszczy. Gala podsumowująca konkurs i wręczenie nagród odbedzie się 7 lutego 
2018 roku w siedzibie M-GCKiS.

6 Uwagi końcowe

Organizatorzy nie zwracają prac po zakonczeniu konkursu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo 
wykorzystania prac do wystaw, publikacji i zdjęć, itp. Po zakończeniu konkursu prace będą 
wyeksponowane w siedzibie M-GCKiS w Choroszczy.

Uczestnictwo w konkursie wiąże się z pozwoleniem na wykorzystanie danych osobowych w 
zakresie niezbędnym dla skontaktowania się jury z uczestnikami konkursu.
Zostaną też opublikowane listy nagrodzonych osób.
Organizator zastrzega prawo wykorzystania wizerunku uczestników konkursu w zakresie relacji z 



gali wręczenia nagród we wszelkich możliwych mediach i na stronie internetowej Centrum oraz na 
potrzeby biżącej sprawozdawczości.
Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację powyższego regulaminu.


