
Konkurs plastyczny „BOŻONARODZENIOWA BOMBKA” 
 

I. Organizator konkursu:  

Gminne Centrum Kultury im. Anny Sojko w Dobroszycach, ul. Parkowa 14, 

 56-410 Dobroszyce, tel. 71 314 12 89, e-mail: biuro@gckdobroszyce.pl 

 

II. Cele konkursu: 

1. Kształtowanie szacunku dla tradycji. 

2. Popularyzacja i pogłębienie wiedzy na temat symboliki związanej ze Świętami Bożego 

Narodzenia. 

3. Możliwość zaprezentowania twórczości dzieci i młodzieży szerokiemu gronu 

odbiorców. 

4. Pobudzenie aktywności twórczej mieszkańców Gminy Dobroszyce oraz rozwijanie 

wyobraźni plastycznej i zdolności manualnej. 

 

III. Założenia konkursu:  

1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do dzieci, młodzieży oraz dorosłych z 

Gminy Dobroszyce. 

2. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie dowolną techniką plastyczną 

bożonarodzeniowej bombki. 

3. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie prace wykonane samodzielnie,                                       

indywidualnie lub grupowo. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę. 

4. Praca ma mieć formę przestrzenną. Bombka z możliwością zawieszenia na choince  

o średnicy nie większej niż 20cm. 

5. Praca może być wykonana dowolna techniką. 

6. Konkurs podzielony jest na 4 kategorie: 

 I – dzieci w wieku przedszkolnym oraz klasy „O” szkoły podstawowej 

 II – uczniowie klas I-III szkoły podstawowej 

 III – uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej 

 IV – uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych (do 18 roku życia) 

 V - dorośli 

7. Każda praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą następujące informacje:                        

imię i nazwisko, kategoria konkursowa, numer telefonu kontaktowego.                                        

Metryczkę należy przypiąć do pracy. 

8. Bombki zostaną zawieszone na choince ustawionej podczas IV Dobroszyckiego Jarmarku 

Bożonarodzeniowego a następnie w holu Gminnego Centrum Kultury im. Anny Sojko  

9. w Dobroszycach. Prace zostaną opublikowane również na stronie www.gckdobroszyce.pl 

oraz www.facebook.com/GCKDobroszyce. 

10. Po zakończeniu wystawy prace plastyczne będą oddawane ich autorom. 

11. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

 

IV. Termin składania prac: 

Prace należy złożyć do 26.11.2018 r. w Gminnym Centrum Kultury im. Anny Sojko                                                            

w Dobroszycach 

 

V. Ocena prac i ogłoszenie wyników: 

Prace uczestników oceniać będzie powołana przez Organizatora komisja, która w swojej ocenie 

będzie uwzględniać: poziom artystyczny, oryginalność, pomysłowość, estetykę wykonanej pracy 

oraz stopień nawiązania do tradycji. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 

9.12.2018r. o godzinie 17.00 , podczas IV Dobroszyckiego Jarmarku Bożonarodzeniowego. 



Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury im. Anny Sojko  

w Dobroszycach, ul. Parkowa 14, 56-410 Dobroszyce 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: abi@adametronics.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Gminnego 

Centrum Kultury im. Anny Sojko w Dobroszycach  - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego 

rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 

ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r; 

Ustawa o samorządzie gminnym 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa  

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie 

z instrukcją kancelaryjną 

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych,               

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne 

 


