
 

 

 
Karta zgłoszeniowa 

XXI Gminnego Konkursu Bożonarodzeniowego 
na Świątecznego Anioła 

 
 

1. Organizatorem Konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Łukowie. 
Adres organizatora: Gminna biblioteka Publiczna w Łukowie ul. Świderska 12,  
21-400 Łuków tel. 25 798 15 26. Koordynatorem jest Biblioteka Publiczna Filia  
w Gręzówce. 

2. Konkurs skierowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, szkół 
ponadpodstawowych z terenu Gminy Łuków oraz mieszkańców Gminy Łuków. 

3. Prace konkursowe oceniane będą w 4 kategoriach: 
I – Przedszkola i klasy 0 
II – klasy 1-3 szkoły podstawowej 
III – klasy 4-8 szkoły podstawowej 
IV – młodzież + dorośli 

4. Technika wykonania prac dowolna. Format prac dowolny. 
Prace konkursowe muszą być pracami samodzielnymi i indywidualnymi. 

5. Prace konkursowe będą oceniane przez jury według kryteriów:  
zgodność z tematem, walory artystyczne, zachowanie zapisów regulaminowych. 

6. Każda praca konkursowa powinna być zaopatrzona w podpis zawierający:  
imię i nazwisko uczestnika, wiek, klasę/grupę przedszkolną,  
nazwę placówki oświatowej lub biblioteki, imię i nazwisko opiekuna,  
pod kierunkiem którego wykonano pracę. Dodatkowo, należy uzupełnić  kartę  
zgłoszeniową. 
Prace bez pełnych danych ( podpis i karta zgłoszeniowa) nie będą oceniane. 

7. Prace konkursowe należy dostarczyć do 30.11.2021r. na adres:  
Biblioteka Publiczna w Gręzówce,  Gręzówka 35.  

8. Podsumowanie konkursu oraz wyniki opublikowane zostaną na stronie 
www.gbplukow.naszabiblioteka.com w dniu 6.12.2021. W momencie 
dostarczenia pracy konkursowej, każdy z uczestników otrzyma dyplom za udział 
w konkursie oraz losowo wybrany upominek. Wręczenie nagród za I, II i III 
miejsce w każdej kategorii odbędzie się podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego 
Gminy Łuków. W trakcie wręczenia nagród zwycięzcom, wykonywana będzie 
fotorelacja, która następnie zamieszczona zostanie na stronie internetowej 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Łukowie oraz.  
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO.  

9. Regulamin i szczegóły Konkursu dostępne w Filiach Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Łukowie oraz na stronie: www.gbplukow.naszabiblioteka.com 
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