Regulamin konkursu
„Najpiękniejsza szkolna choinka”

1. Konkurs organizowany jest przez Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie pod patronatem:
Wójta Gminy Lelów, Ks. Proboszcza Parafii Lelów, Ks. Proboszcza Parafii
Staromieście, Ks. Proboszcza Parafii Nakło, Ks. Proboszcz Parafii Podlesie.
2. Tematem konkursu jest najpiękniej udekorowana choinka przez każdą ze szkół z terenu
gminy Lelów.
3. Konkurs skierowany jest wyłącznie do uczniów szkół z terenu gminy Lelów.
4. Cele konkursu:
 kultywowane dziedzictwa niematerialnego, jakim jest strojenie choinki z okazji
świąt Bożego Narodzenia,
 rozwijanie myślenia otwartego i twórczego,
 rozwój wrażliwości artystycznej i plastycznej,
 propagowanie wśród dzieci i młodzieży różnych technik plastycznych jako
środka wypowiedzi artystycznej.
5. Warunki uczestnictwa w konkursie:
 każda ze szkół wyznacza nauczyciela, który będzie nadzorował i koordynował
prace nad wykonaniem dekoracji oraz dekorowaniem drzewka świątecznego
( w każdej szkole musi być to inny nauczyciel),
 nauczyciel koordynator ma możliwość wyznaczenia jednej bądź kilku klas (jeśli
w danej szkole jest zbyt duża ilość uczniów) do reprezentowania swojej
placówki
 każda ze szkół z terenu gminy Lelów zapewnia sobie żywą, dużą choinkę, którą
będzie dekorować(sosna, świerk itp. wg własnego uznania, drzewko musi mieć
minimum 2 m wysokości), organizator nie zwraca żadnych ewentualnych
kosztów poniesionych podczas uczestnictwa w konkursie,
 po zakończeniu dekorowania świątecznego drzewka, należy je
przetransportować we własnym zakresie do kościoła parafialnego, pod który
podlega dana placówka (drzewka można dekorować w kościele, jednak te
kwestie należy uzgadniać z proboszczem danej parafii. Proboszczowie są
poinformowani przez organizatora o zostawieniu miejsca dla szkolnej choinki,
potrzebnego do jej ekspozycji). Drzewka muszą stanąć w kościele parafialnym
najpóźniej do dnia 21 grudnia 2018 r. Wszystkie konkursowe drzewka powinny
być podpisane, przez jaką szkołę zostały udekorowane.
Ozdoby choinkowe muszą być wykonane autorsko przez dzieci i młodzież z każdej
placówki szkolnej, mogą być wykonane dowolną techniką. Powinny posiadać cechy
dekoracyjne oraz dać się zawiesić na choince. Ozdoby mogą być wykonane np. z
bibuły, słomy, kolorowego papieru, orzechów, szyszek, makaronu itp. Wszyscy
uczestnicy w przygotowaniu dekoracji muszą ustalić temat przewodni dekoracji,

np. choinka bajkowa, choinka błyszcząca, choinka ekologiczna itp. Ilość ozdób
powinna być odpowiednia do wysokości dekorowanego drzewka.

6. Kryteria oceny dekorowanych drzewek
 dekoracyjność
0-10 pkt
 spójność tematyczna 0-10 pkt
 oryginalność
0-10 pkt
 estetyka
0-10 pkt
 pracochłonność
0-10 pkt
7. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora, która będzie
odwiedzać kościoły parafialne, w których będą stać dekorowane choinki.
Komisja oceni prace wg powyższych kryteriów, ocenie będzie podlegać jedna cała
udekorowana przez szkołę choinka.
8. Komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny prac w jednej
kategorii: choinka szkolna. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania
równorzędnych miejsc lub nie przyznania żadnego miejsca w konkursie.
9. Nagrody za przyznane miejsca zostaną ufundowane przez organizatora. Dla wszystkich
uczestników konkursu (placówek szkolnych) przewidziane są pamiątkowe dyplomy za
udział w konkursie. Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe lub
finansowe. Nagrody zostaną dostarczone do laureatów po ogłoszeniu wyników na
stronie internetowej www.goklelow.pl lub zostaną wręczone podczas Koncertu
Galowego „Radość kolędowania”
10. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestników
wszystkich zapisów niniejszego regulaminu. Wszelkich informacji udziela:
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Szczekocińska 31
42-235 Lelów
tel. 34/355-00-47

