
REGULAMIN KONKURSU  

„ORYGINALNA KARTKA BOŻONARODZENIOWA„ 

 

1. Organizator konkursu:  

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Dębowcu 

 

2. Cele konkursu:  

Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej.  

 

3. Temat:  

Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy odnoszącej się do nastroju oraz tradycji Świąt 

Bożego Narodzenia w postaci kartki świątecznej. 

 

4. Uczestnicy:  

Konkurs jest adresowany do wszystkich grup wiekowych – dorosłych, młodzieży i dzieci. 

 

5. Zasady uczestnictwa:  

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.  

Autorem kartki zgłoszonej do Konkursu może być tylko jedna osoba.  

 

6. Forma:  

Kartka świąteczna może być wykonana ręcznie w dowolnej technice lub zaprojektowana przy 

użyciu programów graficznych i wydrukowana.  

 

7. Format:  

Kartka świąteczna o dowolnym kształcie. Format kartki nie może przekroczyć formatu A5. 

 

8. Warunki uczestnictwa:  

Każda praca powinna zawierać opis: imię i nazwisko autora oraz wiek. Do pracy należy 

dołączyć zgłoszenie i zgody RODO – załącznik do Regulaminu.   

 

9. Składanie prac konkursowych:  

Prace należy składać w siedzibie GOKSiT (Łączka, ul. Widokowa 10), bądź w Bibliotece w 

Dębowcu lub w filii Biblioteki w Ogrodzonej do dnia 16.12.2021 roku (czwartek). Kartki 

dostarczone po terminie nie wezmą udziału w konkursie. Oficjalne przekazanie nagród będzie 

miało miejsce 19 grudnia (niedziela) podczas „Zimowego Spotkania przy Tężni” – jarmark 

bożonarodzeniowy w Dębowcu przy tężni o godz. 12:00.   

 

10. Rozstrzygnięcie konkursu:  

Organizator powoła jury konkursu. Rozstrzygnięcie oraz wręczenie nagród odbędzie się w 

terminie, o którym uczestnicy zostaną powiadomieni. Organizatorzy uhonorują nagrodami 

zwycięzców konkursu oraz zastrzegają sobie prawo do przyznania wyróżnień. Werdykt jury 

jest ostateczny i nie podlega odwołaniu. Jury nie ma obowiązku uzasadniania swoich decyzji. 

 

11. Kryteria oceny:  

Jury oceniając będzie brało pod uwagę: walory artystyczne, oryginalność, zgodność z 

tematem.  

 

12. Nagrody: Zostaną przyznane trzy pierwsze miejsca. Nagroda główna – pierwsze miejsce w 

konkursie – żywa choinka. Najładniejsze kartki trafią w formie przedruku do Dębowieści.  



Załącznik nr 1 

Do regulaminu 

Konkursu „Oryginalna kartka 

bożonarodzeniowa” 

 

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

prac do konkursu „Oryginalna kartka bożonarodzeniowa” 

  

 

 

I. Informacja o zgłaszającym prace:  

 

Imię i Nazwisko: ........................................................................................................................ 

Adres: .........................................................................................................................................  

Wiek: ......................................................................................................................................... 

Tel. ........................................... e‐mail: ..................................................................................... 

 

II. Oświadczenie zgłaszającego (w przypadku osoby niepełnoletniej rodzica lub opiekuna): 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu 

„Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa” w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, 

zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.z1997r.,nr 

133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Przenoszę nieodpłatnie na Organizatora prawo do 

wykorzystania prac w publikacjach, wystawach oraz stronach internetowych Organizatora.  

 

 

....................................................................................................... 
                                                   miejscowość i data, czytelny podpis 

 

 

 

 

 

 


