
 

REGULAMIN 

KONKURSU ŚWIĄTECZNEGO 

„NAJPIĘKNIEJSZA BOMBKA CHOINKOWA” 

 

1. Organizatorem konkursu jest Miejsko - Gminne Centrum Kultury w Rykach 

z siedzibą przy ul. Warszawskiej 11, 08-500 Ryki. 

2. Konkurs jest przeznaczony dla mieszkańców gminy Ryki w każdym wieku. 

3. Uczestnikami konkursu mogą być osoby indywidualne, jak również grupy osób 

(wykonujące jedną pracę zbiorową) 

4. Cele konkursu: 

• rozwijanie zdolności twórczych, 

• kształtowanie umiejętności manualnych, 

• kultywowanie świątecznych tradycji. 

5. Przedmiotem konkursu jest własnoręczne wykonanie ozdoby świątecznej w formie bombki 

choinkowej. Technika i wielkość bombki jest dowolna. 

6. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. 

7. Podpisaną pracę konkursową wraz z kartą zgłoszenia należy przekazać organizatorom do 

10 grudnia 2021 roku do siedziby MGCK ul. Warszawska 11 08-500 Ryki. 

8. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas imprezy 

plenerowej „Wigilia Miejska w Rykach” w dniu 19.12.2021 na Scenie Parkowej przy 

MGCK w godzinach popołudniowych. 

9. Prace konkursowe będzie można odebrać po przeprowadzeniu konkursu. 

10. Terminy: 

- do 10 grudnia 2021 r. - składanie prac konkursowych 

- 19 grudnia 2021 r. - ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród 

- od 20 grudnia 2021 r. – odbiór prac konkursowych i nagród 

11. Zgłoszone prace zostaną ocenione przez powołaną przez Organizatora Komisję 

Konkursową. W ocenie prac konkursowych będą brane po uwagę: 

- staranność wykonania 

- różnorodność materiałów 

- oryginalność koncepcji 



- wkład pracy i poziom trudności wykonania 

- ogólny wyraz artystyczny 

- samodzielność wykonania 

12. Prace konkursowe będą oceniane w kategoriach wiekowych: 

- dzieci w wieku przedszkolnym (0-6 lat) 

- dzieci ze szkół podstawowych (7-14 lat) 

- młodzież (15-18 lat) 

- dorośli 

13. Nagrodą główną jest duża, żywa choinka. Pozostali laureaci otrzymają nagrody rzeczowe. 

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy pamiątkowe. 

14. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany formuły konkursu w przypadku zaistnienia 

niezależnych przyczyn, w tym zmiany obostrzeń epidemiologicznych. 

15. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela koordynator p. Sylwia Lange osobiście 

w siedzibie organizatora lub pod nr telefonu 81 865 16 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARTA ZGŁOSZENIA 

KONKURS 

„NAJPIĘKNIEJSZA BOMBKA CHOINKOWA” 

 

Uczestnik (imię i nazwisko/nazwa) …………………………………………………………….......... 

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

Opiekun/Osoba do kontaktu .................................................................................................................. 

Numer telefonu ………………………………………………………………………………............. 

Miejscowość ......................................................................................................................................... 

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo w konkursie, zapoznałam/em się z regulaminem konkursu oraz 

zasadami przetwarzania danych osobowych. 

 

Data i podpis................................................................... 


