
Konkurs plastyczny pt.: „Bombka świąteczna”
dla szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Rzekuń

Regulamin

I. Organizator:
• Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu, ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń

II. Cele konkursu:
• Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych;
• Pogłębienie wiedzy na temat symboliki świątecznej w obrzędowości ludowej;
• Rozbudzanie inwencji twórczej dzieci i młodzieży;
• Przekaz wartości i tradycji ludowej;
• Integracja społeczności ludowej;
• Promocja dorobku kulturowego wsi.

III.  Uczestnicy:
uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów  z terenu gminy Rzekuń w III grupach wiekowych:

• klasy I – III
• klasy IV – VI
• klasy VII – VIII, klasa III gimnazjum

IV. Zasady konkursu:

1. Uczestnictwo w konkursie ma charakter gminny. 

2. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać ozdobę choinkową w kształcie kuli o 
średnicy ok.10 cm.

3. Sposób wykonania:
• własnoręczne wykonanie/praca indywidualna
• ozdoba choinkowa w kształcie kuli o średnicy ok.10 cm,
• bombka posiada uszko/zawieszkę do nitki (możliwość zawieszenia na choince),
• bazę do bombki może stanowić: kula styropianowa, plastikowa, ażurowa - wykonana 

szydełkiem,
• materiały: bibuła, cekiny, nitki, brokaty, farby, wstążki, koraliki itp.

4. Jeden uczestnik może wykonać tylko 1 pracę.

5. Wykonane niezgodnie z założeniami regulaminu nie będą podlegały ocenie konkursowej.

6. Prace będą oceniane i nagradzane przez komisję powołaną przez organizatorów.

7. Kryteria oceny prac:
• pomysłowość  i inwencja twórcza uczestników konkursu;
• dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych;
• nawiązanie do tradycji świątecznej;
• estetyka wykonania pracy. 



V. Etapy konkursu:

1. Konkurs oceniony przez komisję:   prace zostaną ponumerowane i umieszczone na wystawie 
prac konkursowych w bibliotece, a następnie zostaną nagrodzone bombki w 3 kategoriach, 
zgodnie z pkt. III regulaminu. Komisja konkursowa wybierze po trzy najlepsze prace w 
każdej kategorii.

2. Konkurs Publiczności:   wszystkie ponumerowane prace zostaną wyeksponowane w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Rzekuniu. Czytelnicy będą mogli oddawać swój głos na wybraną
bombkę w dniach 11-18 grudnia 2018r. Praca z największa liczbą oddanych głosów 
otrzyma nagrodę publiczności.

IV. Termin składania prac:

Prace należy składać  do 11 grudnia 2018 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w 
Rzekuniu ul. Kolonia 1b, 07-411 Rzekuń

V. Rozstrzygnięcie konkursu:

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 19 grudnia 2018 r. na profilu facebookowym GBP w 
Rzekuniu   https://www.facebook.com/BibliotekaRzekun oraz na stronie internetowej Urzędu 
Gminy w Rzekuniu www.rzekun.pl 
Wręczenie nagród nastąpi 20 grudnia 2018r. w GBP w Rzekuniu.

VI. Kontakt:
Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu tel. (29) 761 73 94 wew. 26, 
                                                                          (29) 761 01 58 wew. 26 

VII. Oświadczenie
     
Integralną cześć regulaminu stanowi załącznik 1 – oświadczenie.

  

https://www.facebook.com/BibliotekaRzekun
http://www.rzekun.pl/


załącznik 1 – oświadczenie

OŚWIADCZENIE
O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 W  związku  z  przystąpieniem  do  konkursu  plastycznego  „Bombka  świąteczna”,  ja,  niżej
podpisana/y  oświadczam,  że  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  oraz
wykorzystanie  wizerunku  w  formie  zdjęć  i  umieszczenie  ich  na  stronie  internetowej  UG  w
Rzekuniu oraz profilu Facebook GBP w Rzekuniu wraz z podaniem imienia, nazwiska i nazwy
szkoły,  do  której  uczęszcza  uczestnik/uczestniczka  ww.  Konkursu,  zgodnie  z  art.  37  ust.  1
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (Dz.Urz.  UE  L
119 z 04.05.2016 – zwane w dalszej części Zarządzenia RODO). 
     Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. Konkursu przez Administratora
Pani/Pana danych osobowych, którym jest Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu, z siedzibą:
ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń. 

Imię i nazwisko uczestnika Konkursu:..............................................................................................,

ucznia klasy: ….............. Szkoły Podstawowej/Gimnazjum (niepotrzebne skreślić)

 w …...................................... .

….....................                    …............................                          …..........................................

data numer telefonu                              podpis rodzica/ opiekuna

* - oświadczenie podpisuje rodzic/opiekun prawny nieletniego uczestnika


