
                 REGULAMIN KONKURSU ŚWIĄTECZNEGO 
                                            „NAJŁADNIEJSZA BOMBKA    
                                  BOŻONARODZENIOWA”  

 

 
 
 

1. Organizatorem konkursu jest Parczewski Dom Kultury  
 

2. Celem konkursu jest promowanie aktywności twórczej dzieci, rozwijanie 
         ich kreatywności, umiejętności plastycznych oraz pielęgnowanie tradycji    
         Świąt Bożego Narodzenia. 
 

3. Konkurs ma charakter otwarty, przeznaczony jest dla dzieci w wieku                   
7 -15 lat z terenu miasta i gminy Parczew. 
 

4. Każdy uczestnik może dostarczyć jedną, samodzielnie wykonaną pracę. 
 

5. Format prac: bombka plastikowa lub styropianowa wielkości od 12-16cm.                                                                                                       

Technika wykonania – dowolna.                                                                      
Przykładowe materiały plastyczne: tkanina, koronka, filc, wełna, sznurek,    

         kordonek, wstążka, papier, bibuła, koraliki, brokat itp. 
         Montaż materiałów bez użycia szpilek. 

6. Każda bombka musi posiadać stojak oraz metryczkę zawierającą:  

Imię i Nazwisko uczestnika, nazwę szkoły, klasę oraz telefon kontaktowy 

do rodzica /opiekuna prawnego/  

7. Do każdej pracy dołączona musi być zgoda rodzica (opiekuna prawnego)                      
na uczestnictwo dziecka w konkursie oraz oświadczenie. (Załącznik do 
pobrania na stronie internetowej PDK  www.pdkparczew.pl ) 
 

8. Prace bez oświadczenia rodziców, nieopisane, bez stojaka i wykonane 
niezgodnie z regulaminem nie wezmą udziału w konkursie. 

                                                                                                                                          
9.  Po  konkursie bombki przechodzą na własność organizatora, będą   
     wystawione na sprzedaż podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej     
     Pomocy. 

 

9. Kryteria oceny prac to: pomysł, oryginalność, estetyka i samodzielność   
     wykonania.   
                                                                                                                                                  
11. Prace należy składać do 10 grudnia 2021r. w sekretariacie   
      Parczewskiego Domu Kultury ul. Bema 5  w godzinach 8.00 - 18.00 
                                        

    12. Wszystkie prace zgodne z regulaminem zostaną nagrodzone.                                                 
          Odbiór nagród odbędzie się w dniach od 11 do 15  stycznia 2022r. 
  



ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW 
 
 
 
1.Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 
 
................................................................................................. 
w konkursie „Najładniejsza Bombka Choinkowa” ogłoszonym przez 
PARCZEWSKI DOM KULTURY w dniu 5 listopada 2021r. 

 

2.Oświadczam, że znam i akceptuję Regulamin Konkursu. 

 

3.Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów Konkursu 
danych osobowych mojego dziecka udostępnionych w powyższej karcie 
zgłoszenia w celach wynikających z organizacji Konkursu. 

 

4.Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikowanie danych osobowych  
i zdjęć oraz wyników uzyskanych przez moje dziecko w/w Konkursie na 
stronach internetowych organizatorów oraz mediach. 
 

5.Wyrażam zgodę na prezentację pracy na wystawie pokonkursowej 
oraz jego fotokopii na stronach internetowych organizatorów w mediach. 
 

 
............................... ..................................................................... 
Miejscowość i data Podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 
 
Podstawa prawna: 
1)Ustawa o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016, poz. 922  
ze zm.); 
2)Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., 
poz. 666 ze zm.); 
 


