
Regulamin konkursu plastycznego 

„MOJA BOMBKA BOŻONARODZENIOWA” 

 

Organizator Konkursu 

1. Organizatorem Konkursu jest: 

Miejski Ośrodek Kultury w Pionkach 

ul. Radomska 1 

26 – 670 Pionki 

2. Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat Konkursu jest: Anna Kiraga, Marcin Góralski 

(anna.kiraga@mok.pionki.pl, marcin.goralski@mok.pionki.pl) 

Cele konkursu 

1. Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia. 

2. Popularyzacja twórczości własnej oraz ocalenie od zapomnienia typowych form twórczości  

ludowej związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia, 

3. Uwrażliwienie dzieci na wartości sztuk plastycznych, rozwijanie umiejętności plastycznych i  

manualnych,  

4. Prezentacja najciekawszych prac oraz konfrontacja osiągnięć plastycznych uczniów. 

Założenia organizacyjne 

1. Regulamin określa zasady udziału w konkursie plastycznym „ Moja Bombka Bożonarodzeniowa” 

zwanym dalej Konkursem, a także określa prawa i obowiązki uczestników.  

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja niniejszego regulaminu. 

3. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzenne pracy plastycznej – bombki 

bożonarodzeniowej.   

4. Konkurs skierowany jest do dzieci z przedszkoli oraz szkół podstawowych Miasta i Gminy  

Pionki.  

5. W Konkursie  mogą brać udział osoby zgłoszone przez placówki oświaty, kultury, itp. oraz osoby 

indywidualne.  

6. Kategorie wiekowe:  

- Przedszkola oraz „zerówki” ze szkół podstawowych, 

- Szkoły podstawowe. 

7. Technika wykonania: dowolna technika przestrzenna z wykorzystaniem różnych materiałów.  

8. Forma prezentacji umożliwiająca ekspozycję: ozdoba do powieszenia lub do postanowienia. 

9. Do udziału w Konkursie prace mogą zgłaszać tylko osoby indywidualne, które są autorami  

pracy.  

10. Praca musi być podpisana imieniem, nazwiskiem, wiekiem uczestnika na karteczce  

doczepionej do ozdoby. 

Zasady zgłaszania prac 

1. Uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedną pracę. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie na wskazany w regulaminie adres:  

- pracy konkursowej  

- wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej,  

- wypełnionej i podpisanej zgody na przetwarzanie danych (RODO). 
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3. Komplet dokumentów i pracę konkursową należy dostarczyć w terminie od 22 listopada do 12 grudnia 

2022 roku do Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach ul. Radomska 1, w godzinach pracy placówki      

(od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00) 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia pracy, która nie będzie spełniać  kryteriów 

przedstawionych w Regulaminie, będą sprzeczne z prawem lub będą naruszały dobre zasady 

współżycia społecznego.  

5. Dostarczenie pracy i wypełnionych zgód na Konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem  

zgody na ich publikację na stronie internetowej www.mok.pionki.pl, www.facebook.com/kulturapionki 

oraz w mediach lokalnych.   

 

Ocena prac konkursowych 

1. Konkurs rozstrzyga komisja konkursowa, składająca się z pracowników Miejskiego Ośrodka  Kultury     

w Pionkach. 
2. Podczas oceny prac konkursowych, będą brane pod uwagę następujące kryteria:  

- Oryginalność i tradycyjność pomysłu,  

- Kreatywność i pomysłowość,  

- Estetyka wykonania i trwałość,  

- Dekoracyjność, 
- Samodzielność. 

3. Decyzje komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  
4. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 16 grudnia 2022 roku ( zostaną opublikowane na  Facebooku 

Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach, na stronie www.mok.pionki.pl oraz  zostaną rozesłane          

do mediów lokalnych).  
5. Bombka Bożonarodzeniowa zgłoszona do Konkursu przechodzi na własność Organizatora,              

który  zastrzega sobie prawo dysponowania nadesłanymi pracami. 

Nagroda 

1. Laureaci konkursu plastycznego otrzymają nagrody i dyplomy.  

2. O sposobie odbioru nagrody i dyplomu laureaci konkursu zostaną poinformowani telefonicznie.  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn  

leżących po stronie uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania  

błędnych danych, zmiany danych uczestnika, o której nie został poinformowany.   

Przetwarzanie danych osobowych 
 
Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników konkurs jest Miejski  
Ośrodek Kultury w Pionkach. Udostępnione dane będą przetwarzane w celu organizacji  
konkursu. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jest niezbędne do  
przystąpienia przez uczestnika do konkursu. 
 

Postanowienia końcowe  
1. Wszelkie kwestie sporne i nieregulowane niniejszym Regulaminem, dotyczące konkursu rozstrzygane 

są przez Organizatora. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub odwołania konkursu w przypadku okoliczności 

od niego niezależnych.  
3. Organizator zastrzega sobie prawo do niewyłonienia laureatów 
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