
REGULAMIN KONKURSU 
„NAJPIĘKNIEJSZY STROIK BOŻONARODZENIOWY”

1. TEMAT KONKURSU

„Najpiękniejszy stroik bożonarodzeniowy”

2. ORGANIZATOR  KONKURSU

Organizatorem Konkursu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Janikowie

3. CELE KONKURSU

 pielęgnowanie zwyczajów i tradycji Świąt Bożego Narodzenia,
 edukacja  dzieci  w zakresie  poznawania  obyczajów,  symboliki  i  znaczenia  świątecznych

elementów związanych z obrzędowością ludową,
 rozwijanie zdolności manualnych,
 kształtowanie wyobraźni plastycznej,
 rozwijanie kreatywności, innowacyjności poprzez pobudzenie aktywności twórczej dzieci.

4. TECHNIKI WYKONANIA

Stroik należy wykonać w formie przestrzennej z takich materiałów jak: szyszki, bombki, świeczki,
orzechy, kora, sztuczne igliwie i kwiaty, drewno, ozdoby zrobione z bibuły i z papieru, wstążki,
waty, zboża, opłatka, masy solnej, suszonych owoców.

5. UCZESTNICY KONKURSU

Konkurs adresowany jest dla dzieci z Przedszkoli, klas „0” oraz uczniów Szkół Podstawowych  
z terenu gminy i miasta Janikowo.

6. TERMIN SKŁADANIA PRAC

Termin dostarczenia prac na Konkurs upływa w dniu 12 grudnia 2019r.

7. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 przystąpienie  do  Konkursu  następuje  poprzez  zgłoszenie  za  pomocą   formularza
zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego regulaminu,

 w  Konkursie  mogą  brać  udział  prace,  które  nigdy  wcześniej  nie  były  publikowane  
w żadnym innym konkursie,

 każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden stroik,
 praca powinna być wykonana samodzielnie,
 stroik  wraz  z  załączonymi  formularzami  (  zał.1  i  2)  należy  złożyć  w  sekretariacie  



Miejsko-Gminnego  Ośrodka  Kultury  w  Janikowie,  przy  ul.  Przemysłowej  26,  
88-160 Janikowo od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00.

 prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w Konkursie.

8. KOMISJA KONKURSOWA

Prace  zostaną  ocenione  przez  komisję  powołaną  przez  Organizatora,  decyzja  o  nagrodach  jest
ostateczna i nieodwołalna. Jury będzie oceniało stroik według następujących kryteriów:

 oryginalność pomysłu,
 estetykę wykonania,
 dobór i wykorzystanie materiałów,
 wkład pracy,
 samodzielność,
 walory plastyczne,
 zgodność z regulaminem wykonania stroika bożonarodzeniowego.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 Organizator zastrzega sobie możliwość dowolnego wykorzystania prac, które po Konkursie
przechodzą na własność Organizatora,

 wyniki Konkursu zostaną podane do informacji publicznej 17 grudnia 2019 na stronie
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Janikowie,  Facebook'u oraz w sekretariacie szkół,

 dla laureatów Konkursu Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody rzeczowe,
 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie,
 udział  w Konkursie  jest  równoznaczny z  zapoznaniem się  z  regulaminem oraz  oznacza

zgodę uczestnika na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku oraz danych osobowych
autorów  prac  do  celu  konkursu,  a  także  bezpłatne  publikowanie  i  wykorzystywanie
materiałów fotograficznych i filmowych w mediach.

Serdecznie zapraszamy!



Załącznik nr 1

Janikowo, dnia …..........................

Imię i nazwisko..........................................................................................................................

Nazwa i adres szkoły..................................................................................................................

Klasa........................................................... 

Wiek.................................................................................

Imię, nazwisko i nr telefonu rodzica/opiekuna prawnego.........................................................

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

Imię i nazwisko nauczyciela......................................................................................................

Załącznik nr 2

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

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki …......................................................................

w Konkursie pt. „Najpiękniejszy stroik bożonarodzeniowy” organizowanym przez Miejsko-

Gminny Ośrodek Kultury w Janikowie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do

realizacji  Konkursu  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29  sierpnia  1997  o  ochronie  danych

osobowych.

(Dz.U. Z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu.

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

(data i czytelny podpis)


