
FERIE Z KULTURĄ 2021 - ONLINE 

Regulamin Konkursów 

I. Organizator 

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim 

II. Adresaci konkursów 

Dzieci zamieszkałe lub uczące się na terenie gminy Sokołów Małopolski w dwóch kategoriach:  

I kat.: dzieci z klas I-IV SP 

II kat.: dzieci i młodzież z klas V-VIII SP 

III. Harmonogram konkursów oraz spektaklów zimowych 

 

 4 – 10 stycznia – Spektakl zimowy pt. "Kryształowa Królowa Śniegu"- spektakl online 

dostępny na platformie Classroom 

  4 stycznia – konkurs Moje hobby –prezentacja w formie audiowizualnej nieprzekraczającej 3 

minut czasu, w której uczestnik konkursu przedstawia swoją pasję i sposób jej realizacji w 

życiu. Kryteria oceny: oryginalność, zaangażowanie i sposób prezentacji. 

 5 stycznia – konkurs Eko-ozdoba świąteczna – zadanie polega na wykonaniu ozdoby 

świątecznej przy użyciu dostępnych w domu lub zebranych na spacerze, naturalnych 

materiałów. Pracę należy wysłać w formie elektronicznej (zdjęcie pracy wraz z wizerunkiem 

uczestnika). Kryteria oceny: wykorzystane materiały, pomysłowość, precyzja, estetyka 

wykonania.  

 7 stycznia – konkurs Opowiem Ci wiersz zimowy – zadanie polega na zarejestrowaniu  

w formie audiowizualnej uczestnika recytującego jeden utwór poetycki nawiązujący 

tematycznie do zimowej pory roku.  KRYTERIA OCENY: dobór repertuaru, interpretacja utworu, 

kultura słowa ( dykcja, intonacja, modulacja), wrażenie artystyczne. 

 8 stycznia – konkurs Karnawał w moim pokoju – zadaniem uczestnika jest stworzenie 

najatrakcyjniejszej stylizacji karnawałowej (kostium, maska/makijaż, rekwizyty) i utrwalenie 

jej na zdjęciu. Kryteria oceny: pomysłowość i wkład pracy w wykonanie stroju 

 11 - 17 stycznia –Spektakl zimowy pt. "(Nie)brzydkie Kaczątko"- spektakl online dostępny na 

platformie Classroom 

 11 stycznia – konkurs Oto kosmos! – Zadanie polega na stworzeniu przestrzennej pracy 

plastycznej z dowolnie wybranych materiałów, której temat nawiązuje do kosmosu (np. 

planeta, statek kosmiczny, rakieta, księżyc, układ planetarny, UFO, niebo pełne gwiazd). 

Pracę należy wysłać w formie elektronicznej(zdjęcie pracy wraz z wizerunkiem uczestnika). 

Kryteria oceny: precyzja, pomysłowość, estetyka wykonania.  

 12 stycznia – konkurs Tak widzę taniec - – prezentacja w formie audiowizualnej 

nieprzekraczającej 3 minut czasu, w której uczestnik konkursu przedstawia choreografię 

taneczną w dowolnym stylu. Kryteria oceny: spójność i rytmiczność wykonywanego układu, 

opracowanie choreograficzne, strój uczestnika, przekaz, ogólne wrażenie artystyczne. 

 13 stycznia – konkurs W świecie Stanisława Lema – zadanie polega na interpretacji 

fragmentu dzieła lub odniesienia się do twórczości Stanisława Lema w dowolnie wybranej 



przez siebie formie (rysunek, rzeźba, grafika, instalacja, prototyp, makieta itd.) Pracę należy 

wysłać w formie elektronicznej(zdjęcie pracy wraz z wizerunkiem uczestnika) Kryteria oceny: 

precyzja, pomysłowość, estetyka wykonania.  

 14 stycznia – konkurs Moja ulubiona piosenka – zadaniem jest nagranie w formie 

audiowizualnej  nieprzekraczającej 3 minut dowolnej piosenki dziecięcej lub młodzieżowej w 

wykonaniu uczestnika konkursu(kolędy, pastorałki i piosenki świąteczne nie będą brane pod 

uwagę). Kryteria oceny: dobór repertuaru, poziom artystyczny, interpretację, ogólny wyraz 

artystyczny. 

 15 stycznia – konkurs Dzień Babci i Dziadka – zadanie dla uczestników : 

 kategorii I polega na stworzeniu laurki z życzeniami dla Babci/Dziadka w dowolnej 

formie plastycznej. Pracę należy wysłać w formie elektronicznej (zdjęcie pracy wraz  

z wizerunkiem uczestnika) Kryteria oceny: pomysłowość, precyzja, estetyka 

wykonania.  

 kategorii II polega na opisaniu swojego najpiękniejszego wspomnienia z Dziadkami  

w formacie doc lub docx. Kryteria oceny: tematyka, ogólne wrażenie. 

 

IV. Warunki uczestnictwa, postanowienia ogólne 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursach, spektaklach zimowych jest zalogowanie się na 

platformę Google Classroom, na której będą znajdować się wszystkie konkursy wg. 

harmonogramu oraz spektakle zimowe.  

 Jak zalogować się w Classroom ? 

 Dołączanie do zajęć jako uczestnik 

  

I kat: dzieci z klas I-IV SP  

https://classroom.google.com/c/MjIwMjQ4MTk4NzYx?cjc=5hw3htu 

 

Kod zajęć: 5hw3htu (nie zawsze wymagany) 

 

II kat.: dzieci i młodzież z klas V-VIII SP 

https://classroom.google.com/c/MjQ5MTMyMTMyODEx?cjc=inbggxz 

Kod zajęć: inbggxz (nie zawsze wymagany) 

2.Każdorazowo, biorąc udział w konkursie należy załączyć pracę konkursową w formie 

elektronicznej wraz z podpisanym formularzem zgłoszeniowym i wymaganymi zgodami (ich 

brak skutkuje odrzuceniem zgłoszenia przez Organizatora). Formularz zgłoszeniowy dostępny 

jest do pobrania na platformie.   

 

3. Prace konkursowe należy wysyłać w dniu, w którym wyznaczony jest konkurs do godziny 

23:59. Prace nadesłane w innym terminie nie będą brane pod uwagę. 

4. Nagrania audio-video wymagane w formule konkursu należy zarejestrować w formatach 

mp4/avi, wmv w układzie panoramicznym (poziomym) o łącznym czasie nieprzekraczającym 

3 minuty. 

5. Organizator przewiduje jedną nagrodę rzeczową w każdej kategorii dla najwyżej ocenionej 

pracy w każdym konkursie i upominki dla wszystkich uczestników konkursów. 

6. Zwycięska praca zostanie opublikowana w mediach społecznościowych Organizatora. 

https://support.google.com/edu/classroom/answer/6072460?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020297?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
https://classroom.google.com/c/MjIwMjQ4MTk4NzYx?cjc=5hw3htu
https://classroom.google.com/c/MjQ5MTMyMTMyODEx?cjc=inbggxz


7. Rozstrzygnięcia konkursów odbywać się będą w terminach od 5 do 20 stycznia 2020.  

8. Nie będą honorowane prace zbiorowe. 

9. Uczestnik może złożyć jedną pracę konkursową w każdym z ogłoszonych przez 

Organizatora konkursów. 

10. Z osobami nagrodzonymi Organizator skontaktuje się telefonicznie/mailowo, w celu 

ustalenia dogodnego terminu odbioru nagrody. 

11. Wręczanie upominków dla wszystkich biorących udział uczestników konkursów odbywać 

się będzie od 20 stycznia w siedzibie MGOKSiR ul. Lubelska 5 w godz. 8:00 – 15:00.  


