Regulamin konkursu plastycznego na projekt kartki świątecznej „Die schönste Weihnachtskarte”
dla Konsulatu Generalnego Niemiec we Wrocławiu
Organizatorem Konkursu jest Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu.
W Konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku szkolnym.
Czas trwania konkursu: 15.10.2021-21.11.2021.
Cel Konkursu
Celem Konkursu jest wspomaganie wyobraźni twórczej, rozwijanie zdolności manualnych i
propagowanie twórczości plastycznej wśród uczniów.
Konkurs ma służyć też pogłębieniu wiedzy dzieci i młodzieży na temat tradycji bożonarodzeniowej w
krajach niemieckojęzycznych i kultywowanie zwyczaju wysyłania tradycyjnych kartek świątecznych.
Z nadesłanych prac konkursowych Komisja Konkursowa wybierze jedną , jej zdaniem najlepszą pracę,
i wykorzysta jako tegoroczną kartkę świąteczną konsulatu generalnego, którą ten prześle wraz
życzeniami do współpracujących z nim osób i instytucji. Wybrana kartka (lub kartki - jeśli będzie
więcej wygranych) będzie także opublikowana na kontach społecznościowych konsulatu generalnego
(Facebook, Instagram) z adnotacją dotyczącą autora.
Założenia organizacyjne
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III i IV-VIII szkoły podstawowej, oraz uczniów
szkół średnich.
2. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną, wcześniej niepublikowaną samodzielnie
wykonaną pracę.
3. Przesyłając pracę prosimy o podanie imienia, nazwiska, wieku autora, adresu e-mail oraz
adresu kontaktowego (może to być adres szkoły).
4. Prace można przesyłać drogą pocztową na adres: Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu,
ul. Podwale 76, 50-449 Wrocław, lub elektroniczną na e-mail: Joanna.Mateusiak@diplo.de .
Prace przesyłane drogą elektroniczną prosimy powinny mieć rozdzielczość min. 300 dpi, być
w formacie JPG lub TIF (sugerowany sposób przesłania to WeTransfer).
5. Praca powinna być wykonana w formacie A4 w układzie poziomym.
6. Tematem pracy jest kartka bożonarodzeniowa z motywem świątecznym (mile widziane
ewentualne odniesienia do niemieckiej tradycji bożonarodzeniowej, do samego budynku
konsulatu, do Wrocławia itp.), która powinna być przedstawiona w dowolnej technice
artystycznej (rysunek kredkami, kredą, tuszem, pastele suche, pastele olejne, akwarela,
tempera, wyklejanki, collage, techniki komputerowe).
7. Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji
zgłoszonej pracy, wraz z imieniem, nazwiskiem i wiekiem autora pracy.
Warunki Konkursu
1. Ostateczny termin zgłaszania prac upływa dnia 21.11.2021.
2. Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą
oceniane.

Zasady przyznawania nagród
1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.
2. Komisja ocenie podda walory wizualne i estetyczne pracy, kreatywne ujęcie tematu,
poprawność merytoryczną.
3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
4. Ogłoszenie wyników odbędzie się 01.12.2021.
5. Trzy najlepsze prace zostaną nagrodzone. Nagrodą w konkursie jest nagroda rzeczowa.

