
 

 Konkurs Plastyczny 

„Kartka Bożonarodzeniowa” 

 
 

ORGANIZATOR:    Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu 

      43 – 267 Suszec, ul. Ogrodowa 22 

      tel. 32 212 44 91 wew.19 

      e–mail: konkursy@kulturasuszec.pl 

      www.kulturasuszec.pl   

  

TERMIN NADSYŁANIA PRAC:   do 29 listopada 2019 r. 

  

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:  14 grudnia 2019 roku 

      podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego 

 

 

TEMATYKA: 
Tematyka konkursu obejmuje czas związany ze Świętami Bożego Narodzenia (wszystkimi 

przygotowaniami, obyczajami i obrzędami zarówno religijnymi, jak i świeckimi) i polega na 

przedstawieniu własnego postrzegania tych świąt poprzez działania plastyczne. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 W konkursie mogą brać udział osoby indywidualne – prace wykonane w grupach nie będą 

oceniane. Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę o wymiarach kartki pocztowej A5 (pełny 

wymiar kartki to format A4  złożony na pół do formatu A5) ze względu na zaplanowaną formę 

ekspozycji prac. Zaprojektowane i wykonane dowolną techniką (rysowanie, malowanie, wyklejanie 

itp.), prace zostaną wyeksponowane w Galerii „OKO” w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu.  

W konkursie nie będą oceniane prace wykonane w technice komputerowej, w technice collage 

wykorzystujące gotowe fragmenty pocztówek, reprodukcji, zdjęć oraz wykonane przez naklejanie 

kasz, makaronów, ryżu, koralików, itp. materiałów sypkich. 

 

DLA KOGO: 

       Konkurs adresowany jest do dzieci ze szkół podstawowych  Prace oceniane będą w dwóch 

kategoriach wiekowych: 

 I kategoria: uczniowie klasy IV – VI szkoły podstawowej 

 II kategoria: uczniowie  klasy VII – VIII szkoły podstawowej 

 

Prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez Organizatora. W każdej kategorii 

zostaną przyznane po trzy nagrody główne. 

 

CELE KONKURSU: 
   - propagowanie tradycji  związanych ze Świętami Bożego Narodzenia, 

   - rozwój wrażliwości plastycznej i artystycznej, 

   - pogłębienie wiedzy na temat symboli związanych z Bożym Narodzeniem. 

 

Mamy nadzieję, że projektowanie kart bożonarodzeniowych sprawi dzieciom i młodzieży 

wiele radości, pobudzi wyobraźnię, zachęci do plastycznych działań oraz przyczyni się do rozwoju 

artystycznych uzdolnień. 

 

mailto:bozena@kulturasuszec.pl
http://www.kulturasuszec.pl/


TERMINY: 

Prace na konkurs należy przesłać lub dostarczyć osobiście do dnia 29 listopada 2019 roku na 

adres: 

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu 

ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec 

  

O terminie decyduje data stempla pocztowego. 

 

Do pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy, który stanowi załącznik do 

niniejszego regulaminu. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 14 grudnia 

2019 roku podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni 

telefonicznie lub mailowo. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.kulturasuszec.pl   

 

INNE: 

 prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora. Organizator nie zwraca 

nadesłanych prac,  

 nagrodzone prace zostaną zaprezentowane w Galerii „OKO”  w Gminnym Ośrodku Kultury 

w Suszcu lub/i na stronie internetowej Organizatora konkursu www.kulturasuszec.pl 

 

 

Przesłanie prac na konkurs oznacza zaakceptowanie Regulaminu przez uczestnika oraz wyrażenie 

zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 

10.05.2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).  
 
- Administratorem podanych danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Suszcu przy ulicy 

Ogrodowej 22 

- Celem przetwarzania danych jest udział w konkursie. 

- Zebrane dane będą przetwarzane przez okres udziału w konkursie, następnie przechowywane w archiwum przez 

okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych, podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury  

nr 1375 z dnia 16.09.2002 r. 

- Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie. 

- Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

- Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem udziału w konkursie. Podanie danych jest 

dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych będzie brak umieszczenia na liście laureatów konkursu 

i ewentualnego dostarczenia nagrody. 
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