
 

 

 

Chorzów, 29.10.2018 r. 

 

REGULAMIN KONKURSU  

NA BOŻONARODZENIOWĄ BOMBKĘ 

 

I. Postanowienia ogólne: 
1. Organizatorem konkursu jest Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny  

w Chorzowie”, ul Parkowa 25, 41-500 Chorzów, tel. 32 450 27 04 do 06, 32 241 07 18  
2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, licealnych. 
3. Celem konkursu jest: 

 poznanie i zachowanie wybranych elementów plastyki obrzędowej świąt 
Bożego Narodzenia oraz najciekawszych tradycji związanych z obchodami 
świąt Bożego Narodzenia w kulturze polskiej, 

 poznanie wybranych elementów dziedzictwa kulturowego regionu, 

 rozwój inwencji twórczej w zakresie prac plastycznych nawiązujących  
do wzorów regionalnych, 

 rozwój wrażliwości estetycznej uczestników. 
 

II. Warunki uczestnictwa: 
1. Konkurs przeznaczony jest dla: 

a. uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, licealnych działających  
na terenie województwa śląskiego; 

b. podopiecznych pracowni artystycznych, domów kultury, świetlic działających na 
terenie województwa śląskiego. 

4. Konkurs polegać będzie na wykonaniu bombki świątecznej, własnego projektu, 
dowolną techniką (w przypadku bombek szklanych, prosimy o odpowiedne 
zabezpieczenie, bombki potłuczone nie będą brały udziału w konkursie). 

5. Autorem bombki zgłoszonej do Konkursu może być jedna osoba. 
6. Jedna osoba może zgłosić do konkursu jedną pracę. 



 

7. Warunkiem zakwalifikowania pracy do Konkursu jest dostarczenie – wraz z pracą – 
prawidłowo wypełnionej i podpisanej przez rodzica/ opiekuna prawnego karty 
zgłoszeniowej (załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz spełnienie warunków zapisanych  
w Regulaminie. 

8. W przypadku nie dołączenia danych praca nie będzie oceniana przez jury. 
9. Organizator oświadcza, że dane osobowe Uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, 

numer telefonu, e-mail, będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji 
Konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia. 

10. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. 
11. Prawa autorskie do prac wykonanych przez Uczestników konkursu powinny należeć do 

Uczestników konkursu. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec 
Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia 
ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora prac zgodnie z niniejszym 
Regulaminem. 

12. Organizator nie dopuszcza prac zakupionych, pozyskanych, jak również wytworzonych 
przed terminem ogłoszenia konkursu. 

13. Wszystkie prace zgłoszone na konkurs, przechodzą na własność Organizotora i nie będą 
zwracane Uczestnikowi. 

 

III. Termin i warunki dostarczenia prac: 
1. Termin dostarczenia prac upływa 30 listopada 2018 r. (decyduje data wpływu) 
2. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. 
3. Pracę wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy przesłać pocztą na adres 

Organizatora: Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, ul. Parkowa 
25, 41-500 Chorzów z dopiskiem na przesyłce: „Konkurs na bombkę świąteczną” lub 
złożyć osobiście w  sekretariacie Muzeum (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 
– 15:30). 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki. 
 
IV. Zasady oceny i przyznawania nagród: 

1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana przez Dyrektora Muzeum 
„Górnoślaski Park Etnograficzny w Chorzowie” Komisja Konkursowa, zwana dalej 
Komisją. 

2. Komisję powołuje Organizator. 
3. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne. 
4. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą oceniane przez Komisję. 
5. Jury podczas oceny prac weźmie pod uwagę oryginalność, estetykę pracy, nawiązanie 

do tradycji i wykorzystanie materiałów naturalnych. 
6. Prace oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych: 



 

I. klasy I-III 
II. klasy IV-VIII i gimnazjum 

III. licea 
7. Wyniki konkursu zwierające imiona i nazwiska autorów nagrodzonych prac zostaną    

podane na stronie internetowej Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny  
w Chorzowie” (http://muzeumgpe-chorzow.pl/) 

8. Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej 
odbędzie się 16 grudnia 2018 r. w siedzibie Organizatora: Muzeum „Górnośląski Park 
Etnograficzny w Chorzowie”, ul. Parkowa 25, 41-500 Chorzów w trakcie imprezy 
„Śląsko Wilijo”. 

 

 

 

V.     Ustalenia dodatkowe 

1. Autorzy prac przenoszą na Organizatora prawa autorskie do swoich prac. W tym celu 
uczestnik składa stosowne oświadczenie, podpisane również przez rodzica lub opiekuna 
prawnego (w przypadku osoby niepełnoletniej) zamieszczone na karcie zgłoszeniowej. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w materiałach edukacyjnych, 
informacyjnych i promocyjnych wszystkich prac nadesłanych do Konkursu. 

3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

4. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1  

 

Karta zgłoszenia do konkursu plastycznego na bombkę świąteczną 
Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny” w Chorzowie 

 

Imię i nazwisko 
uczestnika 

 

 

 

Wiek/ klasa  

 

Rodzic/ opiekun prawny 
dziecka  

 

 

 

Kontakt do rodzica i 
opiekuna  

(nr. telefonu, e-mail) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich  danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia na 
potrzeby  bazy danych  konkursu. 
 
……………………………………   ……..……………………………… 
Podpis uczestnika     Podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 
 

  

  

 

 

 


