
Regulamin Konkursu Bożonarodzeniowego 

 na Najciekawszy  Kalendarz Adwentowy 

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE KONKURSU 

1.Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu                        

w Bogutach-Piankach, ul. Pawła Olszewskiego 2, 07-325 Boguty-Pianki 

2.Przedmiotem konkursu jest wykonanie kalendarza adwentowego. 

 

 CELE KONKURSU 

1.Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczestników. 

2. Kultywowanie tradycji świątecznych. 

3.Rozwijanie wrażliwości estetycznej.  

4. Wymiana artystycznych doświadczeń.  

5.Stworzenie możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych.  

ZASADY KONKURSU  

1.Konkurs adresowany jest do mieszkańców Gminy Boguty-Pianki                 

w następujących grupach wiekowych: 

 - dzieci w wieku przedszkolnym (3 – 6 lat) 

 - dzieci z klas I – III 

 - dzieci z klas IV – VIII 

 - uczniowie szkół ponadpodstawowych i dorośli.  

2. Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są 

całkowicie dobrowolne. 

 3.Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją 

Regulaminu. 

 4. Przystępując do Konkursu, uczestnik wyraża zgodę na: 

 - przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby 

przeprowadzenia Konkursu i realizacji jego celów, na warunkach 

określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 

osobowych (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu), 

 - nieodpłatną publikację (prezentowanie publicznie w dowolny sposób,       

w tym m.in. w Internecie) pracy konkursowej uczestnika, jego wizerunku, 

imienia, nazwiska w ramach promocji Konkursu oraz działalności 

Organizatora. 

 5. Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria: 



 a) temat pracy konkursowej, 

 b) forma i technika – technika dowolna,   

 c) praca powinna być wykonana samodzielnie przez jednego autora, 

d) dodatkowym walorem będzie przestrzenność pracy konkursowej 

 e) każda praca powinna zawierać metryczkę, której wzór stanowi załącznik       

nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 6. Prace konkursowe należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie         

do dnia 23 grudnia 2022r. do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu                         

w Bogutach-Piankach, ul. Pawła Olszewskiego 2.  

 KRYTERIA I ZASADY OCENY  

1. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach 

powołuje Komisję Konkursową. 

 2. Komisja czuwa nad prawidłowością przebiegu konkursu, dokonuje 

oceny prac konkursowych, wyłania najlepsze spośród nich oraz przyznaje 

nagrody i wyróżnienia. 

 Laureaci I, II, III miejsca w czterech kategoriach otrzymają nagrody 

rzeczowe. 

 3. Komisja ma prawo przyznania nagrody specjalnej oraz wyróżnień. 

 4. Decyzja Komisji co do wyboru najlepszych prac jest ostateczna i nie 

przysługuje od niej odwołanie. 

 5. Przy ocenie prac Komisja zastosuje następujące kryteria: 

 - zgodność pracy z tematyką 

 - estetyka wykonania 

 - samodzielność  

- oryginalność pomysłu oraz użytych materiałów. 

 6. Ogłoszenie wyników Konkursu wraz z prezentacją najlepszych prac 

nastąpi 9 stycznia 2023 r. 

 7. Prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej,                          

po zakończeniu której będzie można odebrać lampiony.  Prace nieodebrane 

przechodzą na własność Organizatora.  
 

 

 


