
 

                                                          

 

REGULAMIN KONKURSU „ DĘBOWIECKA BOMBKA BOŻONARODZENIOWA” 

 

1. Organizatorami konkursu „DĘBOWIECKA BOMBKA BOŻONARODZENIOWA” są : 

 

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu, ul. Widokowa 10, 43-426 

Łączka 

Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowcu, ul. Szkolna 3, 43-426 Dębowiec 

 

2. Cele konkursu: 

 

- Głównym celem konkursu jest rozwijanie wrażliwości artystycznej i kreatywności u 

dzieci i młodzieży. 

- Propagowanie i promowanie tradycji dekorowania bombek bożonarodzeniowych. 

- Rozwijanie zainteresowań różnymi technikami plastycznymi. 

- Kształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji 

kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia.  

       3.  Forma pracy: 

 - indywidualna 

 - przestrzenna 

 

       4.     Kryteria oceny przez komisję:  

 - zgodność pracy z tematem  

 - pomysł i oryginalność 

 - estetyka wykonania 

 

       5.     Wytyczne: 

 a. Każda bombka powinna mieć wykonaną zawieszkę, 

 b. Minimalna średnica bombki –ok 20 cm, 

c. Wykonana dowolną techniką plastyczną odporną na warunki atmosferyczne (np. na 

bazie kulki styropianowej, plastikowej, lekkiej piłki), 

 d. Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć jedną wykonaną pracę, 

 e. Praca powinna być opisana : imię i nazwisko dziecka, numer kontaktowy.  

 

        6.  Termin i miejsce składania prac: 

             - Termin: Do 02.12.2022 r.  (piątek) 

- Miejsce: Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowcu, ul. Szkolna 3 bądź Gminny Ośrodek 

    Kultury ul. Widokowa 10, Łączka 



 

       7. Warunki ogólne: 

- Wszystkie wykonane bombki zostaną zawieszone na choince znajdującej się przy Tężni 

w centrum Dębowca.  

- Prace nie wykonane zgodnie z wytycznymi lub nie opisane nie  

wezmą udział w konkursie.  

- Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 6 grudnia podczas imprezy Mikołajkowej, na 

stronach internetowych Organizatorów oraz na ich portalach społecznościowych. 

- Zdjęcia zostaną opublikowane na stronach internetowych Organizatorów.  

- Zwycięzcy konkursu zostaną nagrodzeni. 

- Prace przechodzą na własność Organizatorów, nie będą zwracane.  

- Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody 

na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatorów dla celów 

organizacyjnych i promocyjnych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  

Do regulaminu Konkursu  

„Dębowiecka Bombka Bożonarodzeniowa” 

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

prac do konkursu „Dębowiecka Bombka Bożonarodzeniowa” 

 

 

I. Informacja o zgłaszającym:  

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 „Dębowiecka Bombka 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 

 


