
REGULAMIN KONKURSU 

„Ozdoba świąteczna” 
 

 

1. ORGANIZATOR KONKURSU: 

Organizatorem konkursu „Ozdoba świąteczna” jest Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury 

Gminy Gołcza 

2. CEL KONKURSU: 

a) kultywowanie tradycji własnoręcznego wykonywania ozdób, 

b) edukacja na temat zwyczajów związanych z Adwentem i Bożym Narodzeniem, 

c) rozwijanie zdolności manualnych uczestników. 

3. PRZEDMIOT KONKURSU: 

Przedmiotem konkursu są ozdoby świąteczne np.: szopki, choinki, stroiki, bombki, pajączki, 

gwiazdy, aniołki. 

Wybór materiałów służących do wykonania ozdoby oraz techniki jest dowolny.  

4. UCZESTNICY KONKURSU: 

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: 

I. Prace rodzinne dla dzieci z przedszkoli, zerówek i klas I-III oraz ich rodzin 

II. Praca indywidualne dla uczniów od IV klasy wzwyż 

5. TERMIN KONKURSU: 

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest dostarczenie pracy w terminie do dnia                       

15 grudnia 2022 roku do BiOAK Gminy Gołcza. 

6. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

a) każdy z uczestników może zgłosić do konkursu tylko jedną ozdobę świąteczną, 

b) każda praca powinna mieć przymocowaną wizytówkę zawierającą imię 

i nazwisko autora, klasę, do której uczęszcza oraz nr telefonu, 

c) w konkursie wyklucza się uczestnictwo dzieci pracowników Organizatora. 



 

 

7. KRYTERIA OCENY: 

Oceny ozdób świątecznych dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa. 

W konkursie ocenie podlegać będą ozdoby według następujących kryteriów: 

- pracochłonność i staranność wykonania, 

- ogólne wrażenie estetyczne, 

- pomysł i inwencja twórcza przy wykonywaniu ozdoby świątecznej. 

8. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU: 

a) ozdoby świąteczne, które wezmą udział w konkursie zostaną wykorzystane do 

świątecznych aranżacji wnętrz, 

b) o ogłoszenie wyników konkursu i rozdaniu nagród poinformujemy telefonicznie, 

c) dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

a) udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię, 

nazwisko, adres) zgodnie z celami statutowymi Organizatora i publikację fotografii bez prawa 

odrębnego wynagrodzenia zgłoszonych do konkursu prac, 

b) nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora, 

c) powyższy regulamin dostępny będzie na stronie internetowej:www.bioak.golcza.pl 

d) szczegółowe informacje dotyczące konkursu: tel.: (012) 388 60 44 

 

http://www.muzeum-radom.pl/

