
           Regulamin Konkursu na „Lampion adwentowy 2020'' 
 
1. Organizatorem konkursu jest Sołtys i Rada Sołecka Libertowa. 

2. Konkurs jest kierowany do dzieci oraz uczniów szkół podstawowych z Gminy 

Mogilany. 

3. Tematyką konkursu jest wykonanie najpiękniejszego lampionu adwentowego w 
formie przestrzennej. 

4. Celem konkursu jest: 

• rozwój umiejętności plastycznych oraz kreatywności; 

• pobudzenie twórczej wyobraźni; 

• rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi; 

• promowanie osiągnięć osób uzdolnionych plastycznie; 

• uwrażliwienie na duchowe aspekty życia; 

• dostrzeganie piękna otoczenia; 

W pracach mogą być zastosowane różnorodne materiały naturalne i sztuczne (papier, 

folia, drewno, metal, glina i itp.) 

4. Konkurs trwa od 27.11. 2020 do 6.12.2020r do godz.23.59. 

5. .W konkursie mogą brać udział uczniowie z klas 0-VIII + dzieci 

młodsze( przedszkolaki) 

6.  Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach: 

• klasy 0 oraz przedszkolaki 

• szkoła podstawowa – klasy I-III 

• szkoła podstawowa- klasy IV-VIII 

7. Ze względu na sytuację epidemiologiczną konkurs odbędzie się w formie on-
line. 

Wymagane jest przesłanie 3 zdjęć lampionu na e-mail: 
lampion.adwentowy@gmail.com 

8. Na konkurs można zgłaszać tylko własnoręcznie wykonane przez uczestników 

lampiony adwentowe. Wielkość lampionu max. wysokość do 30cm. 



9. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 1 pracę wykonaną indywidualnie 

(nie będą przyjmowane prace wykonane w grupie ). 

10. Lampion należy opisać. W treści emaila wpisać : imię, nazwisko, wiek uczestnika 

oraz   podać numer kontaktowego do rodzica/opiekuna. Prosimy również o wypisanie 

materiałów wykorzystanych do zrobienia pracy. 

11. Kryteria oceny: 

• zgodność prac z tematem; 

• jakość i estetyka wykonania; 

• indywidualne podejście do tematu; 

• pomysłowość, oryginalność pomysłu; 

• walory artystyczne: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania, estetyka 
wykonania; 

• samodzielność wykonania; 

• umiejętne zastosowanie wybranej techniki. 

11. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 13.12.2020r. 

12. Organizator zobowiązuje się do przekazania nagród bezpośrednio do 
uczestników. Z racji sytuacji epidemiologicznej nagrody będę przekazywane po 
wcześniejszym kontakcie oraz przy zachowaniu surowego reżimu sanitarnego. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnego przesunięcia daty 
ogłoszenia wyników konkursu. 

14. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane w formie wystawy na stronach Facebook 

– Sołectwo Libertów oraz Agnieszka Gorgosz Sołtys Libertowa. 

15. Organizator przewiduje dla autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac nagrody. 

 Organizatorzy oświadczają, że dane osobowe dzieci i rodziców/opiekunów będą 

wykorzystane tylko wyłącznie do ogłoszenia wyników konkursu ( bez podania nazwisk ). 

Przesłanie zdjęć / zgłoszenia pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją 

regulaminu. 

Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na publikację zdjęć 

prac na w/w stronach mediów społecznościowych. 


