
                      

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU  

„RODZINNY BOŻONARODZENIOWY STROIK” 

 

W przygotowaniach do Świąt Bożego Narodzenia pragniemy, aby nasz dom wyglądał 

wyjątkowo. W tym celu tworzymy wiele dekoracji i ozdób stwarzających świąteczny nastrój.  

Jedną z nich jest tworzenie stroików bożonarodzeniowych, które często są ozdobą naszego 

świątecznego stołu. Ten piękny zwyczaj przekazywany jest z pokolenia na pokolenie.  

Pragniemy, aby konkurs ten stał się narzędziem popularyzowania sztuki ludowej  

oraz kultywowania tradycji jako formy wyrazu artystycznego dzieci i ich rodziców. 

          

Każdy rodzinny stroik będzie źródłem pomocy  

i wsparcia dla potrzebujących. Prace zostaną 

wystawione na kiermasz, a zgromadzone środki 

przekazane na rzecz Emilki Dymel, mieszkanki Kolonii 

Ostrówek, która walczy z białaczką (Fundacja dla 

Dzieci z Chorobami Nowotworowymi KRWINKA).  

 

 

Temat konkursu: 

„Rodzinny Bożonarodzeniowy Stroik”- kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia 

w rodzinie i przedszkolu. 

 

Organizator konkursu: 

Przedszkole w Puchaczowie . 

 

 

 



Cele konkursu: 

 Edukacja dzieci w zakresie poznawania obyczajów, symboliki i znaczenia świątecznych 

elementów związanych z obrzędowością ludową. 

 Kultywowanie tradycji związanej ze świętami Bożego Narodzenia. 

 Nawiązanie bliższych relacji rodzinnych.  

 Rozwijanie kreatywności, innowacyjności poprzez pobudzenie aktywności twórczej 

dzieci i ich rodzin.  

 Kształtowanie wyobraźni plastycznej. 

 Rozwijanie zdolności manualnych.  

 Wdrażanie do dbałości o estetykę pracy. 

 Zaangażowanie całej rodziny w podtrzymywaniu tradycji. 

 Odczuwanie potrzeby pomagania innym. 

 

Uczestnicy konkursu: 

Konkurs skierowany jest do przedszkolaków Przedszkola w Puchaczowie i ich rodzin. 

 

Jury:  

Prace zostaną ocenione poprzez komisję powołaną przez organizatora. Decyzja jury 

o nagrodach jest ostateczna i nieodwołalna. Jury będzie oceniało stroik według następujących 

kryteriów: 

1. Ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu. 

2. Dobór i wykorzystanie materiałów. 

3. Wkład pracy. 

4. Estetyka pracy. 

5. Walory plastyczne ( kompozycja, kolorystyka, dodatki). 

 

Warunki uczestnictwa: 

 Wykonany stroik odpowiadający regulaminowi należy dostarczyć w wyznaczonym 

terminie od 14.12.2022 (środa) do 16.12.2022. (piątek) do Przedszkola w Puchaczowie  

z siedzibą przy ulicy A. Mickiewicza 19, 21-013 Puchaczów do godziny 9:00.  

 Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się w dniu 

16.12.2022r. o godzinie 15:15 w Przedszkolu w Puchaczowie. 

 Każdy przedszkolak może dostarczyć jeden stroik (wykonany rodzinnie).  

 Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

 Stroiki dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie, lecz zostaną 

wystawione na kiermasz.  

 Do stroika należy dołączyć czytelnie wypełnioną metryczkę zawierającą:  



imię i nazwisko dziecka (autor pracy), nazwę grupy przedszkolnej.  

 Organizatorzy nie zwracają uczestnikom prac biorących udział w konkursie.  

 Prace zostaną wystawione na kiermasz zorganizowany w dniach 19-23.12.2022r.  

 Środki zebrane podczas kiermaszu zostaną wpłacone na pomoc dla Emilki Dymel, 

mieszkanki Kolonii Ostrówek, która zmaga się z białaczką. 

 

Technika wykonania stroika: 

Stroik należy wykonać w formie przestrzennej. Materiał, technologia i rozmiar stroika  

są dowolne. 

 

Uwagi końcowe: 

Wszelkie informacje, regulamin będą dostępne u organizatora tj. Przedszkole w Puchaczowie, 

ul. A. Mickiewicza 19, 21-013 Puchaczów, Tel: 81 757 50 37, nauczyciele do kontaktu            

mgr Ewelina Romanowska, mgr Paulina Szymańska.  

Laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Przedszkole w Puchaczowie  

oraz Radę Rodziców.  

Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.  

O sprawach nieujętych w regulaminie decyduje organizator.  

Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem organizatorom prawa do nieodpłatnego 

wykorzystywania wizerunków autorów i ich prac konkursowych.  

Serdecznie zapraszamy  


