
               Skoczów, 21.10.2020 r.

Miejskie Centrum Kultury
„INTEGRATOR”

43-430 Skoczów, ul. Mickiewicza 9
www.mckskoczow.pl

„ŚWIĄTECZNE SKRZATY”
KONKURS RĘKODZIELNICZY
DLA PRZEDSZKOLI i SZKÓŁ

GMINY SKOCZÓW 

Termin dostarczenia prac: 11 grudnia 2020 r. 

Kategorie: 
Grupa I: przedszkola 
Grupa II: szkoły podstawowe (klasy I-III) 
Grupa III: szkoły podstawowe (klasy IV-VII)

Miejskie Centrum Kultury „Integrator”  w Skoczowie ogłasza konkurs.
Zadaniem  uczestników  jest  wykonanie  przestrzennej  pracy
rękodzielniczej,  przedstawiającej  świątecznego  skrzata  –  bardzo
modnego  elementu  dekoracji  świątecznych  ostatnich  lat.  Skrzata
wykonujemy  zgodnie  ze  wskazówkami  zawartymi  w  materiale
filmowym dostępnym na kanale YouTube MCK „Integrator” (link podany
w regulaminie). Tegoroczna forma konkursu organizowanego w okolicy
Świąt  Bożonarodzeniowych  pozwoli  wyłonić  uzdolnione  dzieci  i
młodzież pod względem rękodzielniczym, w bezpieczny sposób, bez
konieczności  bezpośredniego kontaktu  z  rówieśnikami.  Proponujemy
takie rozwiązanie ze względu na stan zagrożenia epidemicznego. 

http://www.mckskoczow.pl/


REGULAMIN

     Przepisy ogólne:

1. Organizatorem Konkursu jest Miejskie Centrum Kultury „Integrator”                       

w Skoczowie.

CELE KONKURSU

2. Celem Konkursu jest:

 rozwijanie kreatywności, uzdolnień rękodzielniczych, wrażliwości artystycznej 

dzieci i młodzieży,

 promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie, rękodzielniczo,

 wzbogacenie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik 

rękodzielniczych, aktywizacja społeczności lokalnej,

 promocja twórczości dzieci i młodzieży Gminy Skoczów.

DO KOGO SKIEROWANY JEST KONKURS?

3. Konkurs organizowany jest dla dzieci i młodzieży uczęszczających do 

przedszkoli i szkół z terenu Gminy Skoczów.

4. W ramach jednej kategorii wiekowej można zgłosić 3 prace (tzn. Przedszkole 

maksymalnie 3, Szkoły Podstawowe maksymalnie 6 prac).

5. Konkurs będzie odbywał się w trzech kategoriach/grupach wiekowych:

 Grupa I (przedszkola), 

 Grupa II (szkoły podstawowe, klasy I-III),

 Grupa III (szkoły podstawowe, klasy IV-VII).

ZASADY KONKURSU



6. Każda grupa wiekowa przygotowuje minimum 1, a maksymalnie 3 konkursowe 

prace. 

7. Prace konkursowe powinny spełniać kryteria prac przestrzennych. Można 

je wykonać z dowolnych materiałów, zgodnych z sugestią zawartą 

w instruktażowym materiale filmowym, z uwzględnieniem skali trudności               

dla poszczególnych grup. Nie należy używać materiałów brudzących                    

i nietrwałych. Należy również zadbać o trwałe przytwierdzenie wszystkich 

elementów. 

8. Film instruktażowy znajduje się pod linkiem: 

www.youtube.com/watch?v=AFnz5Akoa6I&t=45s

(Wersja dostępna również z napisami).

9. Wszystkie prace nadesłane do Konkursu przechodzą na własność Organizatora, 

który zastrzega sobie prawo do ich prezentacji na stronach internetowych: 

www.facebook/integratorskoczow, www.mckskoczow.pl oraz w materiałach 

promocyjnych Urzędu Miejskiego w Skoczowie. 

10.Po wyłonieniu laureatów prace konkursowe zostaną przekazane w prezencie 

jednej z instytucji zajmującej się opieką nad dziećmi. Poinformujemy na naszej 

stronie i profilu na facebooku MCK „Integrator”, do kogo finalnie trafiły. 

ZASADY OCENY PRAC

11. Prace konkursowe będzie oceniało jury, biorąc pod uwagę następujące kryteria 

oceny: 

 zgodność pracy ze wskazówkami zawartymi w materiale filmowym,

 pomysłowość, 

 oryginalność, 

 kreatywność, 

 ciekawe zastosowanie materiałów plastycznych, rękodzielniczych

 staranność wykonania, 

 ogólną estetykę pracy, 

 kolorystykę.

TERMIN I MIEJSCE DOSTARCZENIA PRAC



12.Prace należy dostarczyć do dnia 11.12.2020 r. do siedziby Miejskiego 

Centrum Kultury „Integrator” w Skoczowie, ul. Mickiewicza 9 (pok. nr 11      

na I piętrze). 

PRZYZNANIE NAGRÓD

13.Zwycięzcom zostaną przyznane nagrody rzeczowe i okolicznościowe dyplomy, 

które zostaną przekazane laureatom 15 stycznia 2021 r. podczas Koncertu Kolęd

zwieńczającego Świąteczny Przegląd Wokalny Gminy Skoczów „Rozśpiewane 

Boże Narodzenie” w sali widowiskowej „Pod Pegazem”. W przypadku 

zaostrzenia obostrzeń związanych z zagrożeniem epidemicznym podamy inne 

rozwiązanie. 

14.W każdej kategorii jury ma możliwość przyznania trzech miejsc, jednego 

wyróżnienia i jednego miejsca ex aequo. 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

15.Wyniki zostaną ogłoszone 18 grudnia 2020 r., na stronach MCK 

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

WARUNKI UCZESTNICTWA

16.Warunkiem uczestnictwa jest złożenie KARTY ZGŁOSZENIOWEJ i PRACY 

KONKURSOWEJ Organizatorowi w terminie do 11 grudnia 2020 r. (do godz. 

16.00) w głównej siedzibie MCK „Integrator” 

pod adres: Skoczów, ul. 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).
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