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Górsk, 21.11.2022 r. 

 

 

 DYREKTOR 

         …………………………………………………… 

           Szkoła Podstawowa  

        w.......……………………………………………. 

 

Dom Kultury w Górsku serdecznie zaprasza uczniów Państwa Szkoły do wzięcia udziału  

w Konkursie „Naturalna ozdoba choinkowa” 

 

 

Z poważaniem: 

Renata Dobrowolska 

Dyrektor Domu Kultury w Górsku 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Regulamin Konkursu „Naturalna ozdoba choinkowa”. 

2. Karta zgłoszenia uczestnika. 

3. Klauzula zgody na przetwarzanie wizerunku dziecka. 

4. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka. 
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REGULAMIN  

Konkursu „Naturalna Ozdoba Choinkowa” 

 

I. ORGANIZATOR: 

Domu Kultury w Górsku, ul. Leśna 13/1 

e-mail: info@domkulturygorsk.pl 

strona internetowa: www.domkulturygorsk.pl 

fb: https://pl-pl.facebook.com/domkulturygorsk/ 

tel. 56 610 21 28 

 

II. TERMIN KONKURSU: 

Termin zgłoszeń: 19 grudnia 2022 roku  

 

III. KATEGORIE WIEKOWE: 

- Kategoria I (Przedszkole)  

- Kategoria II ( klasa I-III) 

- Kategoria III (klasa IV-VI) 

- Kategoria IV (klasa VII-VIII) 

 

IV. CELE I ZAŁOŻENIA KONKURSU: 

 kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia – edukacja na temat 
zwyczajów związanych z Adwentem, 

 promocja wśród dzieci i młodzieży zachować ekologicznych, 
 pielęgnowanie tradycji przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia wspólnie z rodziną, 
 rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej, 
 rozwijanie zdolności manualnych, 
 pobudzanie wrażliwości estetycznej, 
 umożliwienie przedstawienia własnej wizji nastroju Świąt Bożego Narodzenia 
 promocja zrównoważonego rozwoju poprzez promowanie wartości ekologicznych, 
 rozwijanie właściwego wzorca zachować i postaw sprzyjających dbałość o środowisko naturalne, 
 twórcza wymiana doświadczeń wśród dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów, 
 promocja dziecięcej i młodzieżowej twórczości, 
 wyłonienie utalentowanych dzieci i młodzieży oraz zachęcenie jej do pracy twórczej w zakresie 

plastyki, 
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 kształtowanie umiejętności współzawodnictwa. 

 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE: 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół/przedszkoli Gminy Zławieś Wielka. 
2. Szkoła zgłasza po jednym uczestniku w danej kategorii wiekowej. 
3. Uczestnicy/nauczyciele/rodzice zobowiązani są dostarczyć wykonaną ozdobę na adres 

Domu Kultury bądź dostarczyć do Domu Kultury w Górsku. 
4. Uczestnik może złożyć do konkursu maksymalnie 1 pracę. 
5. Wyklucza się zbiorowe prace. 
6. Pomysł oraz technika wykonania są dowolne, jednak praca musi być wykonana z surowców 

naturalnych (np. gałązki, szyszki, słoma, mech itp.). 
7. Ozdoba choinkowa powinna być lekka i posiadać przytwierdzoną zawieszkę, żeby dało się 

powiesić ją na choince. 
8. Praca powinna być opisana imieniem i nazwiskiem autora oraz kategorią. 
9. Uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia karty zgłoszeniowej i dostarczenia jej na adres: 

 
Dom Kultury w Górsku 

ul. Leśna 13/1, 87-134 Zławieś Wielka 

z dopiskiem „Naturalna ozdoba choinkowa” 

lub mailem: info@domkulturygorsk.pl 

Najpóźniej do 19 grudnia 2022 r.  

 

VI. KRYTERIA OCENY JURY I NAGRODY: 

1. Jury oceniać będzie zgodność pracy z zamysłem konkursu, dobór materiałów, pomysłowość, 
estetykę wykonania – staranność, zgodność z regulaminem, samodzielność pracy. 

2. Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna. 
3. W poszczególnych kategoriach wiekowych za I, II, III miejsce zostaną przyznane nagrody 

rzeczowe. 
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 27 grudnia 2022 roku po obradach jury. 
5. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 28 grudnia 2022 roku poprzez stronę internetową, 

facebook Domu Kultury. Rozesłane również zostaną wiadomości do szkół i uczestników., 
6. Odbiór nagród możliwości od 3 stycznia 2023 roku w Domu Kultury w Górsku. 
7. Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatorów. 

VII. PRZEPISY OGÓLNE: 

1. Komisję artystyczną – jury powołują organizatorzy. 
2. Organizatorzy ponoszą odpowiedzialność za przygotowanie i przebieg konkursu. 
3. Sprawy nieujęte w regulaminie i kwestie sporne rozstrzyga organizator i jury. 
4. Uczestnicy pokrywają koszty przejazdu – dostarczenia pracy, odbiór nagrody. 
5. Dane osobowe umieszczane na kartach zgłoszeniowych zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych będą wykorzystane wyłącznie do celów konkursu. 
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6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji zdjęć na stronach internetowych. 
7. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu. 

 

VIII. PROGRAM KONKURSU: 

 21.11.2022 – 19.12.2022 – termin nadsyłania zgłoszeń, 
 27.12.2022 – zwołanie jury, rozstrzygnięcie konkursu, 
 28.12.2022 – ogłoszenie wyników konkursu na facebooku, stronie Domu Kultury w Górsku oraz 

rozesłanie informacji do szkół, 
 03.02.2023 – odbiór dyplomów i nagród. 

 

Organizator zastrzegają możliwość zmian w programie. 

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE  
„NATURALNA OZDOBA CHOINKOWA”!  

ŻYCZYMY SUKCESÓW I DOBREJ ZABAWY! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Organizator 


