
 

 

 

 

Na powstanie Świąt Bożego Narodzenia złożył się długi i skomplikowany 
proces historyczny. Zwyczaje ludowe i obrzędy religijne różnych 

wyznań, narodowości i kręgów kulturowych  nawarstwiały                           
się na przestrzeni wieków.  Jedne stopniowo zanikały i do naszych 

czasów dotrwały w formie cząstkowej,  inne wzbogacały się i rozrastały,  
a każdy naród zabarwiał je cechami własnej kultury  i nadawał                       

im własną treść. Nawiązując do wielowiekowej tradycji                                
mamy zaszczyt zaprosić na konkurs: 

 „BOŻONARODZENIOWA  BOMBKA W GMINNYM CENTRUM”  

Regulamin  Konkursu 

I. Organizator:  

Gminne Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji, Dzierżązna 4, 95-001 Biała 

II. Cele konkursu:  

- rozwijanie i kształtowanie wyobraźni oraz umiejętności artystycznych uczestników, 

- kultywowanie tradycji tworzenia własnoręcznie wykonanych bombek.  

III. Warunki uczestnictwa:  

1. Konkurs skierowany do KGW i stowarzyszeń z terenu Gminy Zgierz.  

2. Prace należy wykonać samodzielnie.  

3. Technika prac: praca konkursowa ma być pracą wykonaną w dowolnej technice.  

4. Prace konkursowe muszą posiadać metryczkę, która powinna zawierać: 

* nazwę/miejscowość z której pochodzi KGW/STOWARZYSZENIE 

* imię i nazwisko przewodniczącej KGW/STOWARZYSZENIE 

5. Każdy z uczestników składa jedną pracę w  Gminnym Centrum Kultury Sportu Turystyki i 

Rekreacji do  dnia  1 grudnia (środa) 2021 r. 

Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane (decyduje data dostarczenia).  

6. Integralną  częścią  pracy  jest  karta  zgłoszeniowa uczestnika stanowiąca  załącznik  nr 1 do 

niniejszego regulaminu.  

 

 



 

 

 

 

7. Przy  ocenie  prac  pod uwagę  brana  będzie  zgodność treści  wykonanej  pracy  

z tematem  konkursu, pomysłowość i oryginalność w zakresie przedstawienia tematu, forma 

estetyczna pracy oraz wielkość bombki – średnica minimum 30 cm. 

8. Praca staje się własnością organizatora i nie będzie zwracana. Uczestnik wyraża zgodę na 

przekazanie pracy organizatorowi.  

9. Najciekawsze  prace  zostaną  nagrodzone, a wszystkie  prace  wyeksponowane w formie 

fotografii na profilu Facebook oraz oficjalnej stronie Gminnego Centrum Kultury Sportu Turystyki 

i Rekreacji. 

10. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą uczestników na opublikowanie  nazwy 

organizacji oraz wizerunku na stronie  internetowej  organizatora  konkursu  oraz  w  lokalnych  

mediach. Osoby składające zgłoszenie w ramach konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie 
przez organizatora  swoich  danych osobowych  wyłącznie na  potrzeby  konkursu  w  zakresie  

koniecznym  do  jego  prawidłowego przeprowadzenia i promocji.  

11. Zgłoszenie prac do konkursu  jest  jednoznaczne z przyjęciem warunków  niniejszego 

Regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone do konkursu zostały wykonane osobiście 
przez zgłaszających. 

Przekazanie pracy konkursowej oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie 

narusza  ona praw osób trzecich (w szczególności praw majątkowych i autorskich).  

12.Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wyłącznego, 

nieograniczonego i bezpłatnego używania pracy do celów promocyjnych. 

13. Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. 42 717 84 66 lub e-mailem: 

kultura@dzierzazna.pl  

   

 

 

 

 

…………………………………………….   

                                                                                                                      podpis     przewodniczącej/ego                          
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