
 

Regulamin konkursu plastycznego 
na najładniejszą ozdobę świąteczną 

 

Zapraszamy mieszkańców Naszej Gminy do udziału w konkursie organizowanym przez Centrum 

Kultury w Dobiegniewie pod patronatem honorowym Burmistrza Dobiegniewa. Na zgłoszenia 

czekamy do 12 grudnia 2022 r. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. 

 
ORGANIZATOR: 
 
Centrum Kultury w Dobiegniewie  

 
CELE KONKURSU: 
 
Konkurs ma na celu kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia poprzez 

 rozwijanie wrażliwości estetycznej i kreatywności oraz pobudzenie aktywności twórczej wśród dzieci  

i dorosłych.  

 

UCZESTNICTWO W KONKURSIE: 
 

Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:  

- dzieci w wieku przedszkolnym oraz kl.0, 

- dzieci z klas I-III, 

- uczniów z  klas IV-VI, z  klas VII-VIII i szkoły średniej, 

- dorosłych, 

- sołectw, 

-  klubów seniora. 

Tematyka konkursu dotyczy wykonania ozdób świątecznych związanych z Bożym Narodzeniem  

np. bombek, łańcuchów i ozdób choinkowych, stroików itp. 

 
TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC 

Prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym oraz oświadczeniem o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych dziecka i osoby dorosłej w związku z udziałem w konkursie 

plastycznym na najładniejszą ozdobę świąteczną należy dostarczyć do Centrum Kultury  

w Dobiegniewie ul. Gorzowska 11, 66-520 Dobiegniew. Wszystkie prace należy złożyć  

w nieprzekraczalnym terminie  do 12 grudnia 2022 (poniedziałek),  do  godz. 16:00.

 

Uwaga! Wszystkie prace zgłaszane na konkurs winny być oryginalne, tj. opracowane samodzielnie 

i nie nagrodzone wcześniej w innych konkursach. 

  

 



 

KRYTERIA OCENY PRAC  

Przy ocenie prac plastycznych pod uwagę  będzie brana estetyka, oryginalność i pomysłowość  

oraz samodzielność  wykonania.  

 

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU 

O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani w dniu 18 grudnia 2022 roku w trakcie 

Jarmarku Bożonarodzeniowego. Organizator zastrzega, że może nie przyznać nagrody w przypadku 

braku złożenia odpowiednich prac. Autorzy najciekawszych prac otrzymają atrakcyjne nagrody. 

Organizatorzy dopuszczają, także przyznanie wyróżnień w każdej z kategorii. Wręczenie nagród 

nastąpi 18 grudnia 2022 roku.  

 

PUBLIKACJA ZDJĘĆ 

Wybrane przez jury prace umieszczone zostaną na przenośnej wystawie. Z chwilą dostarczenia prace 

przechodzą na własność Organizatora. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na 

bezpłatne wykorzystywanie nadesłanych prac konkursowych w ramach działalności Organizatora.  

Przystępując do konkursu plastycznego na najładniejszą ozdobę świąteczną uczestnik wyraża zgodę na 

zaprezentowanie pracy na wystawie pokonkursowej, a także w Internecie, oraz na upublicznienie 

imienia i nazwiska.  

 

UWAGI DODATKOWE 

Każda praca zgłoszona do konkursu musi być opatrzona tytułem, imieniem i nazwiskiem autora.  

Prace dzieci powinny być także opatrzone imieniem i nazwiskiem rodzica / opiekuna oraz nazwą 

szkoły oraz danymi kontaktowymi (adres ucznia, numer telefonu ucznia bądź opiekuna).  

Prace w pozostałych kategoriach (dorośli, sołectwa, kluby seniora) powinny być także opatrzone 

imieniem i nazwiskiem oraz nazwą (sołectwa, klubu) oraz danymi kontaktowymi (adres, numer 

telefonu kontaktowego).  

Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę. 

Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).  

Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.  

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikacje zdjęć z uroczystości 

rozstrzygnięcia konkursu. 



 

Przystępując do konkursu, uczestnik akceptuje regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych przez Centrum Kultury w Dobiegniewie, w związku z udziałem w konkursie. 

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Centrum Kultury w Dobiegniewie, Gorzowska 11, 

66-520 Dobiegniew. Inspektorem Ochrony Danych jest Anna Antoszek. Kontakt z Inspektorem 

Ochrony Danych dbającym o ochronę powierzonych nam przez Państwo danych jest zapewniony pod 

adresem e-mail: ckd@dobiegniew.pl i/lub poprzez pocztę tradycyjną na adres Administratora Danych 

Osobowych z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych". 

Każda praca powinna mieć tylko jednego autora. W konkursie nie mogą brać udziału prace zbiorowe. 

Każdy uczestnik konkursu może przesłać tylko 1 pracę.   

Wszelkich dodatkowych informacji o konkursie udziela Centrum Kultury w Dobiegniewie  

tel. 95/ 7611095 , poniedziałek - piątek 8.00- 16.00 

Materiały dotyczące konkursu (regulamin, karta zgłoszenia) dostępne są na stronie internetowej 

 

www.dobiegniew.pl     

Zapraszamy do udziału! 

 
 

http://www.dobiegniew.pl/�

