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KONKURS PLASTYCZNY 

Na oficjalną Kartkę Bożonarodzeniową 

Miasta Milanówka 

REGULAMIN KONKURSU 

 

1. Postanowienia ogólne 

1) Organizatorem konkursu jest Milanowskie Centrum Kultury oraz Urząd Miasta 

Milanówka. 

2) Celem konkursu jest: 

a) zachowanie tradycji związanych z Bożym Narodzeniem; 

b)  rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci w dziedzinie plastyki; 

c) kształtowanie aktywnej i twórczej postawy dzieci, młodzieży i dorosłych wobec sztuki 

plastycznej oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego 

Narodzenia; 

d) popularyzacja twórczości utalentowanych mieszkańców Milanówka. 

3) Praca musi spełniać następujące warunki :   

a) samodzielne wykonanie; 

b) wykorzystanie elementów charakterystycznych dla Miasta (miejsca, budynki, 

przedmioty itd.); 

c) nawiązywanie do klimatu i tradycji Świąt Bożego Narodzenia. 

4) Minimalny format pracy to 10x15cm, a maksymalny 30x40cm. 

5) Zwycięskie prace zostaną zreprodukowane w formie cyfrowej i przekazane do użytku 

mieszkańców w formie karty pocztowej cyfrowej oraz papierowej. 

6) Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. 

 

2. Warunki konkursu 

1) Udział w konkursie mogą brać udział mieszkańcy Milanówka lub uczniowie milanowskich 

szkół w trzech kategoriach wiekowych: 

a) przedszkole, 
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b) szkoły podstawowe, 

c) młodzież i dorośli. 

2) Pracę należy dostarczyć wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym do 

Sekretariatu Milanowskiego Centrum Kultury, ul. Kościelna 3, Milanówek, do dnia 24 

listopada 2017 r. 

3) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 1 grudnia 2017 r. 

 

3. Ocena i nagrody 

1) Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów specjalnie do 

tego celu. 

2) Kryteria oceny: 

a) samodzielne wykonanie; 

b) wrażliwość estetyczna uczestnika; 

c) wykorzystanie elementów charakterystycznych dla Miasta (miejsca, budynki, 

przedmioty itd.); 

d) wkład pracy; 

e) walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, technika). 

3) W ramach każdej z trzech kategorii zostanie wyłoniona jedna zwycięska praca. 

4) Każda zwycięska praca zostanie wydana w formie cyfrowej i elektronicznej. 

5) Na wydanych pocztówkach będzie widnieć imię i nazwisko autora. 

6) Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. 

7) Oficjalne rozdanie nagród nastąpi 6 grudnia 2017 r. 

 

4. Informacje związane z konkursem można uzyskać w Milanowskim Centrum Kultury pod 

numerem telefonu 22 758 32 34 lub mailowo: sekretariat@mckmilanowek.pl 

 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 

 

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 października 2017 r.  
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