
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

Pt. „Tradycyjne ozdoby bożonarodzeniowe”. 

 

CELE KONKURSU 

 

1. Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia oraz pobudzanie inwencji twórczej  

i rozwijanie wyobraźni plastycznej dzieci i młodzieży.  

2. Poszerzanie i popularyzowanie wiedzy o polskich zwyczajach i obrzędach 

bożonarodzeniowych. 

3. Propagowanie wśród dzieci i młodzieży naturalnych technik plastycznych, jako środka 

wypowiedzi plastycznej. 

 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

 

1. Organizatorami konkursu są: Urząd Miasta Zakopane oraz Miejska Biblioteka 

Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Zakopanem. 

2. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym, 

uczniów szkół podstawowych z terenu Miasta Zakopane. 

3. Prace konkursowe należy wykonać indywidualnie przy wykorzystaniu dowolnych 

technik plastycznych, np. metodą decoupage, z masy solnej, z materiałów 

pochodzących z recyklingu itp. 

4. Każda z prac powinna być czytelnie opisana i zawierać następujące informacje: 

● imię i nazwisko autora (drukowanymi literami), 

● wiek, 

● klasa, grupa przedszkolna 

● pełna nazwa, adres i telefon szkoły/placówki, 

● imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna. 

5. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 

Organizatorów konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych 

Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, (tekst jednolity, Dz. U. 2016 r., poz. 922) 

oraz na opublikowanie fotografii wizerunku dokonanego podczas uroczystego 

wręczenia nagród w prasie, mediach, internecie oraz innych formach utrwaleń 

nadających się do rozpowszechniania, podając dane autora prac, bez ograniczeń 

czasowych i ilościowych. Do pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych, która jest dostępna na stronie internetowej biblioteki (załącznik nr 1 do 

Regulaminu). 

6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich, 

na wykorzystanie prac w celach promocyjnych konkursu oraz  prezentowania prac 

podczas "Zakopiańskich Mikołajek" na Placu Niepodległości w Zakopanem. 

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC 

 

 

1. Prace należy nadsyłać, składać do dnia 01 grudnia 2017 r. w Miejskiej Bibliotece 

Publicznej im. Stefana Żeromskiego, Oddział dla Dzieci i Młodzieży,  

ul. Zborowskiego 1, od poniedziałku do piątku w godz. 9:30-17:00. Telefon 

182014006.  

2. Prace dostarczone lub nadesłanie po terminie oraz nie spełniające zasad uczestnictwa 

nie będą podlegały ocenie konkursowej. 

3. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o akceptacji 

regulaminu konkursu pt. „Tradycyjne ozdoby bożonarodzeniowe”. 



 

 

ZASADY KONKURSU I PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach: 

a) przedszkole 

b) szkoła podstawowa, kategoria I (klasy 0-2); kat. II (klasy 3-5); kat. III (klasy 6-7) 

 

Jury może wprowadzić zmiany w kategoriach wiekowych w zależności od ilości 

zgłoszonych prac. 

2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonana pracę 

wcześniej nie publikowaną i nie zgłaszaną do innych konkursów. 

3. Jury pod uwagę weźmie: oryginalność, staranność, pomysłowość, nawiązanie do tematyki 

konkursu, walory artystyczne i estetyczne, technikę wykonania. 

4. Prace zgłoszone do Konkursu przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane 

autorom.  

5. Decyzja jury w sprawie przyznania nagród i wyróżnień dla uczestników konkursu jest 

ostateczna i nieodwołalna. 

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej biblioteki: 

http://www.biblioteka.zakopane.eu/ w dniu 04 grudnia br.  

7. Wręczenie nagród laureatom konkursu nastąpi 09 grudnia 2017 r. na Placu Niepodległości 

w Zakopanem podczas "Zakopiańskich Mikołajek". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblioteka.zakopane.eu/


Załącznik nr 1 

do Regulaminu „Tradycyjne ozdoby bożonarodzeniowe” 

 

 

 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie podanych przeze 

mnie danych osobowych w zakresie związanym z konkursem plastycznym pt. 

„Tradycyjne ozdoby bożonarodzeniowe” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 

roku,  

o ochronie danych osobowych  (tekst jednolity, Dz. U. 2016 r., poz. 922 z późn. 

zmianami). 

 

 

 

 

 

---------------------------------     -------------------------------- 

      miejscowość, data         podpis 

 

       (w przypadku osób niepełnoletnich 

podpisuje rodzic/opiekun prawny) 

 


