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KONKURS PLASTYCZNY

REGULAMIN
Muzeum Regionalne w Kutnie  zaprasza nauczycieli i uczniów przedszkoli i oddziałów

przedszkolnych szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym:

„ŚWIĘTA TUŻ TUŻ” - kartka bożonarodzeniowa

CELE KONKURSU:
• uaktywnienie  dzieci  w  kierunku  plastycznej  interpretacji  wiedzy  dotyczącej  tradycji

i obyczajów Świąt Bożego Narodzenia,
• wzbudzanie refleksji,
• pogłębienie, popularyzacja i upowszechnianie wiedzy o Bożym Narodzeniu,
• doskonalenie umiejętności samodzielnej pracy przy wykorzystaniu różnych technik.

WARUNKI KONKURSU:
1. Do  konkursu  zapraszamy  dzieci  z  przedszkoli  i  oddziałów  przedszkolnych  szkół

podstawowych. Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę.
2. Każda praca powinna być opatrzona tytułem, imieniem i nazwiskiem autora oraz opiekuna

szkolnego.
3. Uczniowie  tworzą  pracę  plastyczną  związaną  tematycznie  z  okresem  Świąt  Bożego

Narodzenia.
4. Praca ma być wykonana dowolną techniką w formie kartki pocztowej nie przekraczającej

wymiarów A5.
5. Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  wykorzystania  prac  plastycznych  do  celów

promocyjnych i dydaktycznych.
6. Po zakończeniu konkursu nagrodzone prace zostają własnością organizatora zaś pozostałe

będzie  można  odebrać  w naszej  placówce  w nieprzekraczalnym  terminie  2  tygodni  po
rozstrzygnięciu.

7. Prace należy wykonać w placówkach oświatowych (przedszkola lub szkoły podstawowe)
pod nadzorem opiekunów.

8. Opiekunowie zobowiązują się do przekazania prac do Muzeum Regionalnego w Kutnie
do 19 grudnia 2013r. (czwartek) do godz. 15:00.

KRYTERIA OCENY:
Prace będą oceniane przez Jury złożone z pracowników Muzeum Regionalnego w Kutnie

oraz pracownika Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie.
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Jury oceniać będzie:
• estetykę,
• samodzielność,
• możliwość wykorzystania prac w upowszechnianiu tradycji i obyczajów świątecznych,
• kreatywność w przedstawieniu tematu przewodniego,
• zaprezentowanie tematu w sposób interesujący i przyciągający uwagę.

Prace  należy  dostarczyć  do  Muzeum  Regionalnego  w  Kutnie  do  19  grudnia  2013r.
(czwartek) O rozstrzygnięciu konkursu i wręczeniu nagród powiadomimy laureatów poprzez
protokół przesłany do Państwa placówki. 

Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 24 254 95 10 lub 691 735 638
Osoba odpowiedzialna: Emilia Tarka – dział oświatowy Muzeum Regionalnego w Kutnie.
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