
REGULAMIN KONKURSU 

MOJA BOMBKA BOŻONARODZENIOWA 
 
 
 

1. ORGANIZATOR 

Organizatorem konkursu jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 

ul. Daszyńskiego 2, 44-300 Wodzisław Śląski 

 

2. CELE KONKURSU 

 Zachowanie tradycji związanych z Bożym Narodzeniem, 

 Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci                         

i młodzieży, a także osób dorosłych 

 

3. TEMATYKA KONKURSU 

 Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy – bombki 

bożonarodzeniowej, 

 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 Prace mogą być wykonane w dowolnej technice, 

 Bombka zgłoszona do konkursu powinna spełniać następujące warunki: 

wielkość i waga bombki muszą umożliwiać zawieszenie jej na choince, 

 Do pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą dane: imię i nazwisko 

autora, adres, numer telefonu, adres mailowy, kategorię wiekową, 

 Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne 

wykorzystanie prac konkursowych w ramach działalności Organizatora 

 

5. KATEGORIE WIEKOWE 

 Dzieci do 10. roku życia, 

 Młodzież od 11. do 18. roku życia, 

 Dorośli, 

 Kategoria rodzinna/grupowa 

 

6. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH 

 Prace należy dostarczyć do Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej                  

i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śląskim do 10 grudnia 2018, 

do godz. 14.00, 

 Przy składaniu prac należy podpisać oświadczenie uczestnika konkursu    

„Moja bombka bożonarodzeniowa” (dostępne u organizatora) 

 

7. OCENA PRAC KONKURSOWYCH 

 Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja konkursowa powołana 

przez Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu 

Śląskim, 

 Kryteria oceny zgłoszonych prac: ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność 

pomysłu, kreatywność, wkład pracy, estetyka oraz trwałość konstrukcji. 

 



8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników 

konkursu jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu 

Śląskim, 

 Dane osobowe przetwarzane będą w celu komunikacji z uczestnikami 

konkursu oraz w celu przekazania nagrody zwycięzcom oraz ogłoszenia 

wyników konkursu. Dane osobowe mogą być również przetwarzane na 

podstawie i w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa. 

 Przekazanie przez uczestników danych osobowych organizatorowi ma 

charakter dobrowolny. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do swoich 

danych oraz możliwość ich poprawiania. 

 Okres przetwarzania danych osobowych uczestników trwa od momentu ich 

przekazania organizatorowi do zakończenia konkursu, przekazania nagród 

laureatom i promocji konkursu za pośrednictwem mediów  

 

9. NAGRODY 

 Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej 

Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śląskim, 

 Zwycięzcom konkursu zostaną wręczone nagrody na Jarmarku 

Wodzisławskim 15 grudnia 2018, o godz. 16.00, 

 Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej                    

w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wodzisławiu Śląskim. 

 

 

 

 


