
Miejsko – Gminne 

Centrum Kultury w Rykach

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ BOMBKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie „Najpiękniejszą bombkę 
bożonarodzeniową" 

2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 
a) Organizator Konkursu 
Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Rykach, ul. Warszawska 11, tel. 81 865 16 16
b) Laureaci – Uczniowie których prace zostały wyróżnione w konkursie. 
c) Uczestnik - Osoba przystępująca do konkursu po spełnieniu warunków określonych w 
Regulaminie. 

3. Celem konkursu jest: 
a) umożliwienie uczniom zaprezentowanie swojego talentu, 
b) inspirowanie do twórczych poszukiwań plastycznych 
c) kultywowanie tradycji świątecznych 
d) nauka rywalizacji w przyjaznej atmosferze

4. Zasady Uczestnictwa w konkursie: 
a) Konkurs przeznaczony jest dla przedszkoli i szkół podstawowych
b) Uczestnicy konkursu wykonują jedną bombkę własnoręcznie ręcznie, wybranymi przez 

siebie technikami plastycznymi -  malowanie, wyklejanie, filcowanie, docoupage itp.
c) Prace uczestników oceniane będą przez Komisję, która w swojej ocenie będzie uwzględniać:

- poziom artystyczny wykonanej pracy - oryginalność, pomysłowość, pracochłonność, 
estetyka wykonania

d) W skład komisji wchodzą reprezentanci Organizatora. 
e) Decyzje jury są ostateczne. 
f) Termin dostarczenia prac konkursowych przez uczestników: do 7. 12.2018 r. roku, na adres 

siedziby Organizatora. Wraz dołączoną wypełnioną fiszką przymocowaną w sposób trwały 
do ucha bombki

g) Oficjalne ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi 16.12. 2018 r. podczas Wigilii 
Miejskiej. Zwycięzcy będą poinformowani telefonicznie o wygranej.

h) Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych: 
• Przedszkole 
• Szkoła podstawowa – klasy 1-3
• Szkoła podstawowa – klasy 4-8

i) W konkursie dla Laureatów trzech pierwszych miejsc w kategoriach wiekowych otrzymają 
nagrody rzeczowe. 

5. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie w bazie danych Konkursu 
informacji osobowych zawartych na metryczce każdej z prac. 

6. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zgodą na 
przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

7. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
8. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność i 

prawo ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu. 

Miejsko-Gminne  
Centrum Kultury

ul. Warszawska 11
08-500 Ryki

Tel. 81 865 16 16



Imię i nazwisko:

Wiek:                       Klasa:

Placówka:

Nauczyciel:


