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                                   Miejskie Centrum Kultury 

 INTEGRATOR 

43-430 Skoczów, ul. Mickiewicza 9 

www.mckskoczow.pl 

 

 

„CUDA NA PIERNIKU” 

ŚWIĄTECZNY KONKURS 

DEKOROWANIA PIERNIKÓW  

DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY SKOCZÓW  

 
Start: piątek, 13 grudnia 2019 r., godzina: 9.00 (przedszkola), 12.00 (szkoły) 

Miejsce: sala widowiskowa MCK „Pod Pegazem” (ul. Targowa 26) 

Kategorie: Grupa I: przedszkola, Grupa II: szkoły podstawowe 

 

REGULAMIN 

 

Przepisy ogólne: 

 
 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Miejskie Centrum Kultury „Integrator” w Skoczowie. 

2. Celem Konkursu jest: 

 rozwój umiejętności kompozycyjnych, dekoratorskich, stylizacyjnych dzieci 

i młodzieży skoczowskiej gminy, 

http://www.mckskoczow.pl/


 kultywowanie tradycji dekorowania ozdób i wypieków świątecznych,  

 rozwój wrażliwości artystycznej uczestników konkursu, 

 pobudzenie twórczej rywalizacji, 

 aktywizacja społeczności lokalnej, 

 promocja twórczości dzieci Gminy Skoczów. 

 

3.  Konkurs organizowany jest dla podopiecznych przedszkoli i uczniów szkół z terenu 

Gminy Skoczów. 

4. Uczestnicy Konkursu konkurują ze sobą ozdabiając przygotowane przez 

organizatorów pierniki (wypieczone ciasto piernikowe). 

5. Konkurs odbywał się będzie w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury „Pod 

Pegazem” (ul. Targowa 26) 13 grudnia, od godziny 9.00 (grupa I) i 12.00 (grupa II). 

6. Zwycięzcom zostaną przyznane nagrody rzeczowe (a także okolicznościowe 

dyplomy) w dniu 10 stycznia 2020, podczas koncertu kolęd w wykonaniu zwycięzców 

Świątecznego Przeglądu Wokalnego (a także gwiazdy specjalnej), który odbędzie się 

w sali widowiskowej „Pod Pegazem”. Informacja o miejscu i terminie wręczenia 

nagród zostanie dodatkowo przekazane opiekunom telefonicznie. 

7. Dodatkową formą nagrody jest również publiczna prezentacja przygotowanych prac,  

podczas wspomnianego wyżej koncertu kolęd (w dniu 10 stycznia 2020). 

8. Uczestnicy Konkursu (osoby niepełnoletnie) w trakcie jego trwania (13 grudnia 2019), 

jak również podczas prezentacji prac i wręczenia nagród (10 stycznia 2020) pozostają 

pod opieką opiekunów wyznaczonych przez odpowiednią placówkę oświatową (bądź 

rodziców).  

9. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie 

wizerunków uczestników w materiałach promocyjnych MCK „Integrator” oraz Urzędu 

Miejskiego w Skoczowie. 

10. Reprezentacje poszczególnych placówek oświatowych rywalizują w dwóch 

kategoriach/grupach wiekowych: Grupa I (przedszkola), Grupa II (szkoły 

podstawowe). 

11.  Każda szkoła, przedszkole (w tym ich oddziały) może wytypować maksymalnie 

po jednej reprezentacji. 

12.  Każdą z reprezentacji tworzy trzyosobowy zespół. 

13.  Zespoły w trakcie trwania konkursu (wspólnymi siłami jego członków) 

przygotowują jedną konkursową pracę. 



14. Zespoły ozdabiają wypieczone, piernikowe formy w kształcie: choinki (grupa I) 

i gwiazdy (grupa II), o przybliżonych wymiarach 40x40 cm.  

15. Ozdoby mogą mieć dowolny charakter, ich forma i wykorzystanie zależy od inwencji 

twórców, z zastrzeżeniem, iż muszą być na tyle stabilnie przytwierdzone do piernika, 

żeby nie odpaść od niego, gdy praca wyschnie i będzie powieszona, jako świąteczna 

ozdoba.  

16. Wszelkie materiały potrzebne do przeprowadzenia konkursu zapewnia 

Organizator.  

17. W czasie konkursu jego uczestnicy opiszą swe prace  na krótkich formularzach 

przygotowanych przez Organizatora. 

18. Prace konkursowe będzie oceniało jury zwracając uwagę m.in. na: kompozycję, 

kolorystykę, pomysłowość, współpracę członków zespołu, innowacyjność. 

19.  W danej kategorii jest możliwość przyznania jednego wyróżnienia i jednego miejsca 

ex aequo. 

20. Organizator nie zwraca ozdób tworzonych w czasie Konkursu, gdyż będą one 

wykorzystane i publiczne zaprezentowane.                                                    

21.  Wyniki zostaną ogłoszone 13 grudnia do godziny 17.00 w intrenecie, na stronach 

MCK „Integrator”: www.facebook.com/integratorskoczow, www.mckskoczow.pl  

22.  Warunkiem uczestnictwa jest złożenie KARTY ZGŁOSZENIOWEJ  

Organizatorowi w terminie do 2 grudnia br. (do godz. 16.00). Wypełnioną kartę 

zgłoszeniową należy przesłać w formie skanu na adres mailowy: 

wojciech.grajewski.mck@gmail.com lub dostarczyć oryginał pod adres: 

Skoczów, Mickiewicza 9 (pok. nr 11 na I piętrze).  

 

Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z zapoznaniem                              

i zaakceptowaniem regulaminu oraz ogólnego obowiązku informacyjnego – RODO 

obowiązującego w MCK „Integrator” (www.mckskoczow.pl). 

mailto:wojciech.grajewski.mck@gmail.com


                          

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

 

„CUDA NA PIERNIKU” 

ŚWIĄTECZNY KONKURS 

DEKOROWANIA PIERNIKÓW  

DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY SKOCZÓW  
  

GRUPA I: PRZEDSZKOLA 
 

Start: 13 grudnia 2019 r., godz. 9.00 
Miejsce: sala widowiskowa „Pod Pegazem” (ul. Targowa 26) 

 

Nazwa placówki oświatowej:  

 
....................................................................................................................................................................................  
 

Uczestnicy: 

1) imię i nazwisko, wiek, nazwa grupy przedszkolnej 

...................................................................... ............................................................................ 

2) imię i nazwisko, wiek, nazwa grupy przedszkolnej 

............................................................................................................................. ..................... 

3) imię i nazwisko, wiek, nazwa grupy przedszkolnej 

............................................................................................................................. ..................... 

3) imię i nazwisko opiekuna: 

..................................................................................................................................... ................................................................... 

4) tel. kontaktowy opiekuna: 

….............................................................................................................................................................. ...................................... 

Dokładne wypełnienie karty zgłoszenia usprawni organizację Konkursu.  

Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie do 2 grudnia 2019 (godz. 16.00) należy przesłać na 

adres mailowy: wojciech.grajewski.mck@gmail.com lub osobiście dostarczyć pod adres: 

Skoczów, Mickiewicza 9 (pok. nr 11 na I piętrze). Regulamin dostępny pod adresem: 

http://mckskoczow.pl/. 

http://mckskoczow.pl/


KARTA ZGŁOSZENIOWA 

 

„CUDA NA PIERNIKU” 

ŚWIĄTECZNY KONKURS 

DEKOROWANIA PIERNIKÓW  

DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY SKOCZÓW  
  

GRUPA II: SZKOŁY PODSTAWOWE 
 

Start: 13 grudnia 2019 r., godz. 12.00 
Miejsce: sala widowiskowa „Pod Pegazem” (ul. Targowa 26) 

 

Nazwa placówki oświatowej:  

 
....................................................................................................................................................................................  
 

Uczestnicy: 

1) imię i nazwisko, wiek, klasa 

............................................................................................................................. ..................... 

2) imię i nazwisko, wiek, klasa 

..................................................................................................................................................  

3) imię i nazwisko, wiek, klasa 

..................................................................................................................... ............................. 

3) imię i nazwisko opiekuna: 

............................................................................................................................. ........................................................................ ... 

4) tel. kontaktowy opiekuna: 

…............................................................................................................................ ........................................................................ 

Dokładne wypełnienie karty zgłoszenia usprawni organizację Konkursu.  

Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie do 2 grudnia 2019 (godz. 16.00) należy przesłać na 

adres mailowy: wojciech.grajewski.mck@gmail.com lub osobiście dostarczyć pod adres: 

Skoczów, Mickiewicza 9 (pok. nr 11 na I piętrze). Regulamin dostępny pod adresem: 

http://mckskoczow.pl/. 

http://mckskoczow.pl/

