Załącznik nr 1
DO KONKURSU BOŻONARODZENIOWEGO

REGULAMIN KONKURSU BOŻONARODZENIOWEGO
„NAJPIĘKNIEJSZA BOMBKA CHOINKOWA
I ANIOŁEK BOŻONARODZENIOWY”

1. Organizator:
Organizatorem Bożonarodzeniowego Konkursu jest Biblioteka i Ośrodek Kultury
Gminy Ożarowice, z siedzibą: ul. Zwycięstwa 17, 42-624 Tąpkowice.
2. Temat konkursu:
Wykonanie pracy technicznej, do wyboru:
1) Bombka choinkowa,
2) Aniołek bożonarodzeniowy jako ozdoba świąteczna
3. Cele konkursu:
- kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia,
- doskonalenie umiejętności twórczych,
- rozwijanie i kształtowanie wyobraźni artystycznej dzieci i dorosłych,
- kształtowanie uczciwego współzawodnictwa
4. Uczestnicy:
Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich chętnych osób,
z podziałem na kategorie:
1: przedszkole,
2: klasy I – III,
3: klasy IV – VIII,
4: szkoła średnia,
5: dorośli
5. Terminarz:
- prace należy dostarczyć za pośrednictwem placówek oświaty lub rodziców,
- przyjmowanie prac technicznych w sekretariacie Biblioteki i Ośrodka Kultury w Tąpkowicach
przy ul. Zwycięstwa 17 w Tąpkowicach do 30 listopada 2021r.
- wernisaż prac konkursowych w holu Biblioteki i Ośrodka Kultury w Tąpkowicach będzie można
zobaczyć od 6 grudnia 2021r.
- odbiór osobisty nagród i dyplomów odbędzie się z chwilą otwarcia wystawy dnia 6 grudnia 2021r.

6. Zasady uczestnictwa w konkursie:
- Udział w konkursie jest bezpłatny,
- Zgłosić można tylko jedną pracę techniczną,
- Bombka choinkowa lub aniołek bożonarodzeniowy mają być pracami własnymi,
- Technika dowolna,
- Praca techniczna powinna mieć dołączoną metryczkę z informacjami takimi jak:
1) Imię i nazwisko,
2) Wiek,
3) Klasa i nazwa szkoły (jeśli dotyczy)
4) Miejscowość zamieszkania,
- Uczestnik konkursu wyraża zgodę na prezentowanie pracy na stronie internetowej należącej
do Organizatora konkursu.
- Każdy uczestnik biorący udział w konkursie zobowiązany jest do podpisania klauzuli informacyjnej
wraz z danymi
- Organizator nie odsyła prac technicznych dostarczonych na konkurs
7. Rozstrzygnięcie konkursu:
a) Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora
b) Laureaci zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi i dyplomami
c) Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo przyznania tego samego miejsca dwóm
lub więcej osobom oraz do przyznawania (według potrzeb) dodatkowych wyróżnień,
d) Informacja o rozstrzygnięciu konkursu i szczegółach wręczenia nagród będzie zamieszczona
na stronie internetowej www.biok.pl

ZAPRASZAMY!

