
 REGULAMIN  KONKURSU  PLASTYCZNEGO 

NA  NAJPIĘKNIEJSZĄ  BOMBKĘ 

 

   

 I. Postanowienia ogólne: 

Organizatorem konkursu jest TPD OM w Sosnowcu, Sosnowiec ul.Jodłowa 1. 

 

 II. Cele konkursu: 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: 

I-IV oraz V-VIII. Konkurs obejmuje bombki przestrzenne wykonywane różnymi technikami i zdobione 

różnymi elementami zdobniczymi. Celem konkursu jest: 

• kultywowanie tradycji, 

• popularyzacja twórczości ludowej, 

• inspirowanie twórczości technicznej i plastycznej 

• odkrywanie talentów plastycznych i technicznych 

• doskonalenie zdolności manualnych uczniów oraz rozwijanie kreatywności. 

 

 III. Zasady Konkursu: 

• Uczestnik w ramach konkursu może wykonać samodzielnie jedną pracę -  do konkursu przyjmowana i 

oceniana jest tylko jedna bombka 

• Praca może zostać wykonana dowolnymi narzędziami i technikami plastycznymi przy założeniu, że jest 

to forma przestrzenna. Kolorowanki nie będą uwzględniane w konkursie.  

• Pracę należy wykonać w dowolnym formacie. 

• Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie pracy do dnia 09.12.2022 roku do siedziby 

organizatora, tj. TPD OM Sosnowiec, ul.Jodłowa 1, Sosnowiec 

• Przedmiotem konkursu jest wykonanie bombki bożonarodzeniowej.  

 

 Opis każdej pracy musi zawierać: imię i nazwisko autora, klasę oraz placówkę, a także wypełnione załączniki 1 i 

2. Organizator zastrzega sobie wykluczenie pracy nie spełniającej tych warunków.  

  

IV. Zasady przyznawania nagród w konkursie:  

Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów: 

• wykonanie techniczne, 

• walory artystyczne, 

• ogólne wrażenia estetyczne.  

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 13.12.2022 roku.  

 

Prace biorą udział w konkursie w dwóch kategoriach wiekowych: 

• klasa I-IV, 



• klasa V-VIII 

w każdej z tych kategorii nagrodzone zostaną 3 prace (I, II i III miejsce). Organizator ma prawo dodatkowo 

przyznać wyróżnienia. O rozstrzygnięciu konkursu uczestnicy zostaną poinformowani w terminie do 16.12.2022 

roku. 

 

V. Prawa autorskie: 

1. Autorzy zgłoszonych do konkursu prac przenoszą na organizatora niniejszego konkursu całość praw 

autorskich i majątkowych do nich utworów na rzecz organizatora konkursu oraz wyrażają zgodę do 

nieograniczonego korzystania i rozporządzania dziełami w kraju i za granicą. Przeniesienie 

majątkowych praw autorskich obejmuje przede wszystkim stałe lub czasowe utrwalanie lub 

zwielokratnianie w całości lub części utworu w dowolnej formie, nośniku oraz liczbie kopii oraz ich 

publicznego rozpowszechniania, a także możliwość sprzedaży prac w trakcie organizowanych 

kiermaszów. 

 

VI. Kontakt 

W sprawach organizacyjnych prosimy kontaktować się z Organizatorem mailowo wtz_sosnowiec@o2.pl lub 

telefonicznie (32) 360-33-33. Osoba do kontaktu: Justyna Gul 

  

about:blank


Załącznik nr 1 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (dziecka, nad którym sprawuję 

opiekę) …………………………………………………………………….. (imię i nazwisko dziecka) takich jak: imię  

i nazwisko, przez TPD OM Sosnowiec Warsztaty Terapii Zajęciowej z siedzibą w Sosnowcu ul.Jodłowa 1, w 

celu organizacji i przeprowadzenia konkursu plastycznego. 

Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu  

w jakim dane zostały zebrane. 

 

 

………………….……………………………………. 

(podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

  



Załącznik nr 2 

 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku i udostępnienie danych 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka (dziecka, nad którym sprawuję 

opiekę) ………………………………………………………………………………………. (imię i nazwisko Uczestnika) 

utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii) oraz udostępnienia 

danych osobowych przez TPD OM Sosnowiec Warsztaty Terapii Zajęciowej z siedzibą w Sosnowcu 

ul.Jodłowa 1, w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu plastycznego. 

Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie, obejmuje 

wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie publikacji danych osobowych 

w materiałach promocyjnych. 

 

…………...…..……………………………………. 

(podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 


