
 
Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 

1. Organizatorem Konkursu (zwanym dalej: „Organizatorem”) jest: Nowogardzki Dom Kultury 

z siedzibą przy: Plac Wolności 7, 72 – 200 Nowogard. 

2. Adres Biura Organizacyjnego:  

Nowogardzki Dom Kultury;  

Plac Wolności 7;  

72- 200 Nowogard;  

tel. 91 39 26 283; fax 91 39 26263;   

e-mail: sekretariat@ndk.pl   

3. Terminy:  

 przyjmowanie prac do 12 grudnia 2022 r., do godz. 15:00 

  ogłoszenie wyników, ekspozycja prac – 18 grudnia 2022 r. 

 

Rozdział II 

CELE KONKURSU 

 

1. Nawiązanie do polskich tradycji Świąt Bożego Narodzenia. 

2. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczestników. 

3. Kształtowanie i doskonalenie warsztatu literackiego. 

4. Zachęcenie do twórczych poszukiwań i rozwiązań, poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik 

plastycznych. 

5. Prezentacja i popularyzacja plastyczno-literackiej twórczości dzieci i młodzieży w środowisku 

lokalnym. 

 

Rozdział III 

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół i instytucji z terenu gminy Nowogard. 

2. Zadaniem konkursowym jest stworzenie ciekawych i oryginalnych życzeń świątecznych w formie 

literacko-plastycznej.  

3. Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych: 

- I kategoria 6 – 12 lat 

- II kategoria 13 – 19 lat 

4. Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć jedną pracę. Pod uwagę nie będą brane prace 

zbiorowe, zwijane w rulon lub składane. 

5. Prace należy wykonać dowolną, płaską techniką plastyczną, format A3. 

6. Wykonane prace nie mogą naśladować wcześniej publikowanych, powinny być niepowtarzalne i 

oryginalne.  

7. Wskazane są elementy związane z tradycją Świąt Bożego Narodzenia. 
8. W konkursie nie będą oceniane prace wykonane w technice komputerowej. 
9. Wszystkie prace na odwrocie powinny być opisane za pomocą metryczki: imię i nazwisko, kategoria 

wiekowa autora, nazwa szkoły/instytucji patronującej.  
10. Pracę z kartą zgłoszenia należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 12 grudnia 2022 r., do 

godz. 15:00 do gabinetu nr 17 – DZIAŁ IMPREZ I PROMOCJI w Nowogardzkim Domu Kultury. 
11.  Prace dostarczone po terminie lub niespełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie nie 

będą oceniane.   

  

         

REGULAMIN  

KONKURSU PLASTYCZNO-LITERACKIEGO 

„WESOŁYCH ŚWIĄT!” 2022 
 

mailto:sekretariat@ndk.pl


Rozdział IV 

OCENA I NAGRODY 

  

1. Prace uczestników konkursu oceniać będzie Komisja Artystyczna powołana przez Organizatora.  

2. Komisja Artystyczna oceniać będzie:  

 walory artystyczne;  

 walory literackie; 

 kreatywność;  

 oryginalność;   

 zgodność z tematem;  

 estetykę wykonania.  

3. Komisja przyzna nagrody oraz wyróżnienia. 

4. Komisja zakwalifikuje prace na wystawę towarzyszącą Koncertowi Świątecznemu. 

5. Organizator nie zwraca prac konkursowych. 

6. Decyzja Komisji Artystycznej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  

7. Zastrzega się, że ocena Komisji może skutkować brakiem wyłonienia i wytypowania prac na 

wystawę, co jest równoznaczne z rezygnacją z przyznania nagród.  

 

Rozdział V 

USTALENIA KOŃCOWE 

  

1. Organizator zastrzega sobie prawo do reprodukowania prac oraz wykorzystania zdjęć w ramach 

promocji i informacji dotyczącej Konkursu oraz działalności NDK. 

2. Laureaci i wyróżnieni w Konkursie, przekazują nieodpłatnie Organizatorowi całość majątkowych 
praw autorskich do złożonej pracy.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania prac osobom trzecim oraz do ich całościowej lub 
częściowej publikacji w tym we wszelkiej działalności promocyjnej, reklamowej, informacyjnej, 
utrwalaniu i zwielokrotnianiu prac, publicznemu wystawianiu (także w Internecie). Prawa te są 
nieograniczone czasowo, ilościowo i terytorialnie. 

4. Regulamin Konkursu oraz Karta Zgłoszenia są dostępne na stronach internetowych 

Nowogardzkiego Domu Kultury – www.ndk.pl    

5. W sprawach organizacyjnych informacji udziela instruktor ds. artystycznych Magdalena Sułkowska, 

e-mail: art@ndk.pl, tel. 91 39 25779. 

6. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na warunki 

Regulaminu, a także na przetwarzanie danych osobowych Uczestników dla potrzeb działalności 

Organizatora, zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 

2016 r.poz.922 z poź. zmian.). 

7. Organizator w razie wystąpienia przeszkód z przyczyn od niego niezależnych, zastrzega sobie 

prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Równocześnie Organizator zobowiązuje się do 

powiadomienia Uczestników o wszelkich dokonanych zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem, 

poprzez ogłoszenie dokonane na stronach internetowych Organizatora lub w jakikolwiek inny 

sposób. 

 

Dyrektor 

Nowogardzkiego Domu Kultury  

mgr Aneta Drążewska 
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