
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE DAWNIEJ I DZIŚ” 

 

1. Organizator:  

- Organizatorem konkursu jest Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów z siedzibą                              

w Palczy – Biblioteka Publiczna w Jachówce 

 

2. Cele konkursu: 

 - kultywowanie tradycji świąt Bożego Narodzenia tradycyjnych oraz współczesnych, 

 - propagowanie twórczości dzieci i młodzieży poprzez ukazanie nastroju Świąt Bożego Narodzenia, 

 - rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży poprzez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań      

   plastycznych (ciekawych materiałów i technik plastycznych). 

 

 3. Terminy: 

 - Konkurs trwa od 30 listopada do 22 grudnia 2020 r.  

- Ogłoszenie wyników nastąpi w styczniu 2021 r.  

 

4. Postanowienia ogólne: 

 - Adresatami konkursu są uczniowie klas 0 – VIII  SP w Jachówce.  

 - Podpisane prace (imię, nazwisko, klasa) wraz z uzupełnionymi oświadczeniami dot. RODO należy 

dostarczyć  do 22 grudnia 2020 r. do Biblioteki Publicznej w Jachówce.  

- Technika i format pracy jest dowolny.  

-  Prace będą oceniane w kategoriach:  

a) kartka bożonarodzeniowa,  

b) ozdoba choinkowa, 

c)  stroik świąteczny,  

d) szopka 

e) tradycyjne ozdoby bożonarodzeniowe, 

- Zgłoszone do konkursu prace powinny być pracami indywidualnymi.  

 

5. Rozstrzygnięcie konkursu:  

- Do wyłonienia zwycięzców Organizator powołuje Komisję Konkursową.  

 - Komisja będzie brała pod uwagę: 

 a) zgodność z tematem, 

 b) pomysłowość i oryginalność formy, 

 c) estetykę wykonania.  

 - W konkursie przewidziano nagrody rzeczowe.  

 - Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród odbędzie się w styczniu 2021 r.  

 

6. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych:  

Rodzice/ opiekunowie prawni uczestników konkursu udzielą Organizatorowi Konkursu w formie 

oświadczeń następujących zezwoleń: 

-Na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu (w zakresie: imię i nazwisko, klasa) przez 

Bibliotekę i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów z siedzibą   w Palczy oraz na publikację tych 

danych w informacji o wynikach konkursu na stronie internetowej organizatora konkursu 

(www.bioakbudzow.pl) (Załącznik nr 1 do Regulaminu) 

- Na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora Konkursu – Bibliotekę i Ośrodek Animacji Kultury Gminy 

Budzów z siedzibą w Palczy praw do pracy konkursowej. Niniejsze zezwolenie upoważnia do 

nieodpłatnego korzystania z praw autorskich do pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji: 

wykorzystania na stronie internetowej Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Budzów 

/wwwbioakbudzow.pl/, a także w materiałach promujących oraz podsumowywujących konkurs. (Załącznik 

nr 2 do Regulaminu) 

- Na utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku uczestnika konkursu (Załącznik nr 3 do Regulaminu)  
 


