
 

Regulamin drugiej edycji konkursu plastycznego 

Tradycyjna kartka świąteczna na Boże Narodzenie 2017 

zorganizowanego dla Wolontariuszy ze Szkolnych Kół Caritas  

 

 
ORGANIZATOR: 

Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej, ul. St. Okrzei 2, 43-300 Bielsko-Biała 

 

CELE KONKURSU: 

- pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników 

- wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej 

- wyrabianie poczucia estetyki 
- inspirowanie do twórczych poszukiwań plastycznych w oparciu o tradycyjne wzory kart 

bożonarodzeniowych 

- prezentacja tradycyjnych, religijnych tematów kartek świątecznych na święta Bożego 

Narodzenia w nowej odkrywczej i atrakcyjnej wizualnie formie plastycznej. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

Konkurs adresowany jest dla Wolontariuszy ze Szkolnych Kół Caritas i trwa od 30.10.2017 r. 

do 15.11.2017 r. 

Prace mogą być wykonywane m.in. na zajęciach szkolnych, świetlicowych lub indywidualnie 

w domu.  

Może być wykonana w dowolnej, nie przestrzennej technice plastycznej. Prace przestrzenne 

nie będą brane pod uwagę. 

 

Pracę należy zabezpieczyć koszulką lub teczką oraz czytelnie opisać wg wzoru: imię i na-

zwisko, wiek, nazwa szkoły, numer telefonu, nazwisko nauczyciela lub opiekuna 

prowadzącego oraz oświadczenie następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych autora niniejszej pracy plastycznej dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu plastycznego na 

kartkę świąteczną Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie 

Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).  

Wyrażam zgodę na publikację niniejszego projektu przez Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej. 

Podpis Opiekuna Prawnego lub Rodzica 

 

TERMINY: 

Prace należy oddać lub przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie 15 listopada 2017 r. 

do biura Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej, ul. St. Okrzei 2, 43-300 Bielsko-Biała. 

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 17 listopada 2017r. Dla laureatów konkursu 

przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe w tym druk nagrodzonych prac. 

 

UWAGI KOŃCOWE: 

Prace biorące udział w konkursie nie będą zwracane. Organizatorzy zastrzegają sobie możli-

wość druku i publikacji nagrodzonych prac.  

 

W razie pytań prosimy o kontakt z biurem Caritas: tel: 734 176 648, e-mail: 

biuro@caritas.bielsko.pl. 

 

 

mailto:biuro@caritas.bielsko.pl


 

 

Konkurs na kartkę świąteczną 2016 
 

W zeszłym roku na konkurs wpłynęło 70 prac plastycznych w różnych technikach, 

rysowane, malowane, collage, wyszywane, decoupage, witraże bibułkowe. Spośród 70 prac 

jury w 4 osobowym składzie wybrało 10 prac z których wybrano 3 zwycięskie a 7 po-

zostałych prac zdobyło wyróżnienie. Jury brało pod uwagę tradycyjne, religijne motywy 

bożonarodzeniowe zaprezentowane w projekcie, wyobraźnię w przedstawieniu tradycyjnych 

motywów i kreatywność w użyciu różnych technik plastycznych.  

Wyróżnione prace zostały wydrukowane jako kartki świąteczne Caritas Diecezji 

Bielsko-Żywieckiej. Dochód ze sprzedaży tych kartek przeznaczono na działalność 

charytatywną Caritas.  Pozostałe projekty kartek zgłoszone do konkursu, Caritas przesłał 

swoim darczyńcom i osobom samotnym z życzeniami  świątecznymi. 

 

 


