
 
 



Sokołowski  Ośrodek  Kultury  zaprasza  do wzięcia  udziału  w Konkursie  Plastycznym 

  C I C H A   N O C,  Ś W I Ę T A   N O C …  

REGULAMIN  KONKURSU 
 

Temat  Mój obraz ulubionej Kolędy Bożonarodzeniowej lub Pastorałki.  
 
Kolędowanie to jedna z piękniejszych polskich tradycji, która ubarwia i wzbogaca przeżywanie tajemnicy Świąt 
Bożego Narodzenia. Ideą Konkursu jest zmierzenie się z próbą przeniesienia treści i znaczenia Bożenarodzeniowej 
Kolędy lub jej fragmentu, na język sztuk plastycznych. Jak przekształcić muzykę i słowa w barwy, formy, symbole? Jak 
w twórczy sposób odzwierciedlić treść i symbolikę Świąt Bożego Narodzenia ukrytą w wersach kolęd…?  

 

Technika i format prac   
 techniki malarskie (np. farba plakatowa, tempera, akryl, akwarela, gwasz)  

oraz rysunkowe (np. pastele, kredki ołówkowe, świecowe itp.)  
 format prac:  

brystol formatu A3 – przedszkola  
brystol formatu A2 – klasy I-III, IV-VI, VII-VIII/ gimnazjum/ szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne 

 nie przyjmujemy prac komputerowych, wyklejanek a także prac w formie zrolowanej lub pogniecionej 
 

Cel konkursu  
 zachęcanie do pracy twórczej i doskonalenie warsztatu plastycznego  

 rozwijanie  wyobraźni oraz wrażliwości artystycznej wśród dzieci i młodzieży 
 kultywowanie tradycji i znaczenia Świąt Bożego Narodzenia 
 czerpanie inspiracji z bogatej tradycji Kolęd Bożonarodzeniowych  

 popularyzacja języka sztuki i wychowanie poprzez sztukę 
 promowanie młodych talentów  

 

Kryteria  oceny 
 treść i forma pracy 
 nawiązanie do tematu 
 samodzielność wykonania 
 pomysłowość i oryginalność 
 walory artystyczne oraz estetyka pracy 

Kategorie wiekowe 
 przedszkola  
 szkoły podstawowe, kl. I-III 
 szkoły podstawowe, kl. IV-VI 
 szkoły podstawowe, kl. VII-VIII/ gimnazjum 
 szkoły ponadpodstawowe/ ponadgimnazjalne 
 

Finał Konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej w Sokołowskim Ośrodku Kultury 

odbędzie się 23 stycznia 2019 r. 
 Nadesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego Regulaminu. 
 Prace przechodzą na własność Organizatora Konkursu tj. Sokołowskiego Ośrodka Kultury. 

 

Do wykonanej pracy należy dołączyć na odwrocie wypełnioną drukowanymi literami metryczkę  (załącznik nr 1) 

Prace należy składać u Organizatora Konkursu  
do 10 stycznia 2019 r. 

Adres: Sokołowski Ośrodek Kultury 
ul. Wolności 27, 08-300 Sokołów Podlaski 
Koordynator Konkursu: Aleksandra Rykała  



(załącznik nr 1) 
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