
REGULAMIN KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZE DRZEWKO BOŻONARODZENIOWE  

     

       

 

INFORMACJE OGÓLNE 

Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs na Najładniejsze Drzewko 

Bożonarodzeniowe. Konkurs jest wydarzeniem towarzyszącym Jarmarku Bożonarodzeniowego w 

Pińczowie. 

Organizator Konkursu:  Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury i Urząd Miejski w Pińczowie 

 

Patronat honorowy Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów Włodzimierz Badurak 

Przedmiot konkursu: wykonanie ozdób choinkowych, koordynacja nad dekoracją drzewka w Parku 

Miejskim w Pińczowie 

Uczestnicy konkursu:  placówki oświatowe z terenu Miasta i Gminy Pińczów (przedszkola, szkoły 

podstawowe i szkoły ponadpodstawowe) 

Cel konkursu:  Rozwijanie kreatywności artystycznej dzieci i młodzieży; integracja grupy w ramach 

wspólnego wykonywania dekoracji Bożonarodzeniowych, przybliżanie tradycji Bożonarodzeniowych; 

promocja rękodzieła; zintegrowanie dzieci, rodziców i nauczycieli w stworzeniu własnej wizji 

świątecznego drzewka 

Zasady uczestnictwa w konkursie: 

Konkurs skierowany jest do placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy Pińczów, tj. Przedszkoli, 

Szkół Podstawowych, Szkół Ponadgimnazjalnych  

Zadanie konkursowe polega na :  

 przygotowaniu ozdób świątecznych na jedno drzewko (drzewka w Parku Miejskim w Pińczowie) 

 dekoracja ustalonego z organizatorem drzewka w terminie do 9 grudnia 2022 (po wybraniu 

drzewka należy zgłosić się do PSCK z informacją) 

 każda szkoła może zgłosić  jedno drzewko 

 

 

 

 



Hasłem przewodnim konkursu jest „Z Naturą i tradycją w Pińczowie” 

Ozdoby dekoracyjne użyte przez uczestników konkursu powinny  być przystosowane do 

zewnętrznych warunków atmosferycznych panujących w okresie jesiennozimowym oraz powinny dać 

się zawiesić na choince.  

 

Prosimy, aby każdy z Uczestników przygotował dekoracyjną zawieszkę z nazwą szkoły i kategorią 

wiekową. Drzewka powinny zostać przystrojone pomiędzy 6-9 grudnia.  

Aby zgłosić chęć udziału w konkursie należy wypełnić formularz (w załączniku) i dostarczyć go do 

sekretariatu PSCK.  

Po ozdobieniu drzewek, 10 grudnia wykonane zostaną zdjęcia promocyjne każdego z nich, które 

następnie udostępnione zostaną do głosowania na profilu Facebooku Pińczowskiego Samorządowego 

Centrum Kultury. 

GŁOSOWANIE 

Głosowanie na drzewka odbywa się dwuetapowo. 

Ocena komisji konkursowej powołanej przez organizatora składającej się z plastyków i 

rękodzielników. Oceniana zgodność z kryteriami konkursu i nawiązaniem do hasła przewodniczego. 

W tym etapie oceny można od 1-3 punkty. 

W drugim etapie: od 12-16 grudnia ocena poprzez „like” na stronie 

https://www.facebook.com/psckpinczow. Oddane głosy przeliczone zostaną na punkty (w tym etapie 

można będzie otrzymać maksymalnie 10 punktów). Suma punktów z 2 ocen stanowić będzie 

ostateczne rozstrzygnięcie.  

Wyniki konkursu zostaną podane podczas Jarmarku Świątecznego  w dniu  18 grudnia 2022 

Nagrody rzeczowe w konkursie ufundowane zostały przez Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów. 

https://www.facebook.com/psckpinczow

