
 
  

 

 

Regulamin konkursu na „Najpiękniejszą bombkę choinkową  

w gminie Strzelce Krajeńskie” 

 

I. Organizator konkursu 

1. Organizatorem konkursu pt. „Najładniejsza bombka choinkowa w gminie Strzelce Krajeńskie”, 

zwanego dalej „Konkursem”, jest Strzelecki Ośrodek Kultury, zwany dalej „Organizatorem”. 

 

II. Cel i tematyka konkursu 

Celem Konkursu jest promowanie tradycji świątecznych, rozwijanie talentów artystycznych dzieci, 

młodzieży, dorosłych z gminy Strzelce Kraj. Przedmiotem konkursu jest wykonanie bombki 

choinkowej na dowolnym materiale, dowolną techniką. Bombka musi mieć możliwość zawieszenia na 

choince.  

 

III. Uczestnicy konkursu 

Konkurs adresowany jest do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, uczniów szkół 

ponadpodstawowych i dorosłych. Autorzy prac rywalizować będą w podanych kategoriach 

wiekowych: 

 -  Przedszkola 

-  Szkoła podstawowa (klasa I – III) 

-  Szkoła podstawowa (klasa IV – VIII) 

- Szkoła ponadpodstawowa i dorośli  

IV. Zgłaszanie prac 

1. Zgłoszenie prac do konkursu odbywa się poprzez przyniesienie do Punktu Informacji Turystycznej 

gotowej pracy wraz z metryczką (imię i nazwisko autora, dane opiekuna, telefon kontaktowy, 

kategoria wiekowa). Praca niespełniająca wymaganych kryteriów zostanie ODRZUCONA.  

2. Prace powinny być wykonywane indywidualnie.  

3. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. 

4. Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 10 grudnia 2019  r. 

7. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na prezentację 

przyniesionych prac na wystawie podczas Jarmarku Świątecznego, a następnie na choince 

umieszczonej na Rynku Miejskim. 

 

V. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu 

1. Wszystkie prace zgłoszone do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora. 

2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu, biorąc pod uwagę samodzielność 

wykonania prac, wartość artystyczną,  jakość i oryginalność. 

3. Spośród nadesłanych prac w każdej kategorii Jury wybierze trzy prace, które zajmą pierwsze, 

drugie i trzecie miejsce w każdej kategorii.  



 
  

 

4. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu. 

5. Jury zastrzega sobie prawo do dowolnej ilości wyróżnień. 

6. Decyzje Jury zostaną ogłoszone podczas Jarmarku Świątecznego w niedzielę 15 grudnia 2019 r. na 

Rynku Miejskim o godzinie 15:00 

 

VI. Nagrody 

1. Zwycięzcy Konkursu oraz osoby wyróżnione otrzymają nagrody rzeczowe. 

2. Każdy uczestnik Konkursu otrzyma od Organizatora dyplom uczestnictwa. 

 

VII. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.sok.strzelce.pl 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie 

przepisy prawa polskiego. 

3. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach 

wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.). 

4. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków 

niniejszego regulaminu. 

5. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach niniejszego konkursu jest jego 

Organizator. Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych 

uczestników konkursu  w załączniku do niniejszego Regulaminu.  


