
Regulamin konkursu
na

Bożonarodzeniowy: stroik, szopkę, ozdobę choinkową i kartkę świąteczną

Organizator:

Chobieński Ośrodek Kultury
Chobienia, Rynek 6
59-305 Rudna
e-mail: chok-chobienia@wp.pl

Cele konkursu:

 Kultywowanie tradycji ludowej poprzez tworzenie ozdób w okresie świąt Bożego Narodzenia,  
poszerzenie i popularyzowanie wiedzy artystycznej o tradycjach i  zwyczajach związanych ze 
Świętami wśród dzieci i młodzieży, łączenie pokoleń w przekazywaniu tradycji 
bożonarodzeniowych.

Regulamin Konkursu:

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie prac, które zostaną ocenione w następujących kategoriach:

- stroik bożonarodzeniowy
- szopka bożonarodzeniowa
- ozdoba choinkowa /min. 5 szt./
- kartka świąteczna /min. 5 szt./

2. Technika wykonania prac jest dowolna, preferowane materiały naturalne, wykonane własnoręcznie.

3. Prace konkursowe muszą być czytelnie opisane w widocznym miejscu: tytuł pracy, imię i    
nazwisko, klasa, szkoła, przedszkole oraz wiek autora. Prace zakupione, zgłoszone do konkursu, nie 
będą oceniane.

4. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu jedną pracę z każdej kategorii.

5. Konkurs  ma charakter ogólnopolski  i adresowany jest do wszystkich zainteresowanych.

6. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. Przy ocenie prac, jury zwracać będzie 
szczególnie na: estetykę wykonania, pomysłowość, tradycje bożonarodzeniowe oraz samodzielność 
wykonania. 

7.Jury dokona oceny w następujących kategoriach wiekowych:

- Kategoria wieku przedszkolnego
- Kategoria Szkoła Podstawowa klas I – III
- Kategoria Szkoła Podstawowa klas  IV – VI
- Kategoria  Gimnazjum  
- Kategoria osoby dorosłe od 16 lat wzwyż

W szczególnych przypadkach jury może zmienić podział na inne kategorie wiekowe uczestników.

8. Postanowienia końcowe - zgłoszenie stroików do konkursu jest równoznaczne z akceptacją 
regulaminu i  przekazaniem praw autorskich na rzecz Organizatora.
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9.Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez
Organizatora w celu podania informacji do publicznej wiadomości, oraz wyraża zgodę na publikacje 
zdjęć  w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

10. Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania wszystkich prac zgłoszonych do konkursu. Prace 
konkursowe będą wystawione na kiermaszu bożonarodzeniowym lub rozdane wg uznania.

11.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałych podczas transportu. 

13. Prace konkursowe należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 14.12.2016r. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  15.12.2016r.

14. Wszystkie informacje dotyczące spraw nie wyszczególnionych w regulaminie otrzymacie Państwo 
pod numerem telefonu 76 8439 519 oraz 76 8439 509.





KARTA ZGŁOSZENIA NA
KONKURS BOŻONARODZENIOWY

W kat.

....................................................................................

 
 Imię i nazwisko 

………………………………………………...................................................

 Miejsce zamieszkania

.....................................................................................................................
 
     3.  Świetlica.................................................................................................

 
     4. Wiek uczestnika konkursu…………………...............................................

 Kontakt /nr tel./
  …………………………………………………………………

 

     Data. ………………………………

..................................                                                ..................................
/podpis zgłaszającego/                                                  /podpis opiekuna/

 
 
Akceptuję warunki zawarte w Regulaminie Konkursu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu  zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie 
danych osobowych. (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).  

  


