
Regulamin XXI Gminnego Konkursu Bożonarodzeniowego  

na Świątecznego Anioła 

 

§ 1 Organizator Konkursu: 

1. Organizatorem XXI Gminnego Konkursu Bożonarodzeniowego na            

Świątecznego Anioła jest Gminna Biblioteka Publiczna w Łukowie.   

2. Adres organizatora: Gminna Biblioteka Publiczna w Łukowie 

ul. Świderska 12, 21-400 Łuków tel. 25 798 15 26 

 

§ 2 Cele Konkursu:  

Celem konkursu jest:  

1. kultywowanie bożonarodzeniowych tradycji,  

2. pogłębienie wiedzy na temat symboli związanych ze Świętami  

  Bożego Narodzenia,  

3. rozwój umiejętności plastycznych i wrażliwości artystycznej. 

 

§ 3 Adresaci Konkursu: 

Konkurs skierowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, szkół 

ponadpodstawowych z terenu Gminy Łuków oraz mieszkańców Gminy Łuków. 

 

§ 4 Zasady uczestnictwa: 

1. Warunkiem udziału w konkursie jest własnoręczne wykonanie  

Świątecznego Aniołka. 

2. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie 1 pracę konkursową, wykonaną 

dowolną techniką plastyczną.  

§ 5 Zasady oceniania prac: 

1. Prace oceniane będą przez trzyosobowe Jury, którego skład zostanie podany 

do publicznej wiadomości. Decyzje Jury są ostateczne. Jury dokona oceny 

zgłoszonych do konkursu prac i wyłoni zwycięzców, biorąc pod uwagę 

następujące kryteria: - zgodność wykonanej pracy z hasłem konkursowym 

oraz regulaminem, inwencja, oryginalność i pomysłowość, estetyka 

wykonania. 

2. Technika i format wykonania prac są dowolne. 

3. Prace konkursowe będą oceniane w 4 kategoriach:   



I- przedszkola i klasy 0  

II – klasy 1-3 szkoły podstawowej  

III – klasy 4-8 szkoły podstawowej 

IV – młodzież + dorośli 

5. Prace konkursowe muszą być pracami samodzielnymi i indywidualnymi. 

§ 6 Sposób i termin składania prac: 

1. Każda praca konkursowa powinna być zaopatrzona w podpis zawierający: 

imię i nazwisko uczestnika, wiek, w przypadku uczestników podlegających 

pod kategorię I-III: 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. 

2. Prace konkursowe należy dostarczyć do 30.11.2021 r. do Biblioteki 

Publicznej w Gręzówce, adres: Biblioteka Publiczna w Gręzówce,    

Gręzówka 35. 

3. Uroczyste Podsumowanie Konkursu odbędzie się podczas tegorocznego 

Jarmarku Bożonarodzeniowego organizowanego przez GOK w Łukowie.  

    W przypadku gdy Jarmark zostanie odwołany, Organizator powiadomi 

zwycięzców telefonicznie o czasie i miejscu wręczenia nagród. 

§ 7 Nagrody: 

1. W konkursie przewidziano nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce w każdej z 

kategorii. 

2. Za nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. 

§ 8 Postanowienia końcowe: 

1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na :  

- przeniesienie na Organizatora prawa własności złożonych prac,  

    - przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz wykorzystanie jego 

wizerunku w zakresie dotyczącym konkursu. (Podstawą prawną 

przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO.) 

 

2. Dodatkowe informacje można uzyskać w Bibliotece Publicznej w Gręzówce 

lub telefonicznie: 25 798 15 26. 


