
REGULAMIN KONKURSU 
pt. „NAJPIĘKNIEJSZA OZDOBA CHOINKOWA” 

Zasady konkursu: 
 

1. ORGANIZATOR KONKURSU: 
Organizatorem konkursu pt. „Najpiękniejsza ozdoba choinkowa” jest Ośrodek Kultury w Urzędowie  
 

2. CEL KONKURSU: 
a) kultywowanie tradycji własnoręcznego wykonywania ozdób choinkowych, 
b) edukacja dzieci na temat zwyczajów związanych z Adwentem, 
c) zdobycie wiedzy na temat popularnych wzorów, kształtów i technik wykonywania ozdób choinkowych po 
pojawieniu się w polskich domach zwyczaju strojenia wigilijnego drzewka,  
d) rozwijanie zdolności manualnych dzieci; 
 

3. PRZEDMIOT KONKURSU: 
Przedmiotem Konkursu są „tradycyjne” ozdoby na choinkę.  
Do wykonania ozdób dopuszczalne jest wykorzystanie następujących materiałów: biały lub kolorowy papier, bibuła, 
tzw. „sreberka” lub „złotka” od czekolad, słoma, słomki, koraliki, włóczka, nici, tektura, szablony z tektury, 
wydmuszki jaj, wata, pudełka po zapałkach itp. 
Przykłady „tradycyjnych” ozdób choinkowych: 
łańcuchy z papieru lub słomy, ozdoby wykonane na bazie wydmuszki jajka, siatki i koszyczki 
na bakalie, „pawie oczka”, wisiorki z koralików, „jeżyki”, pajączki, gwiazdki, aniołki, baletnice; 
Nie dopuszcza się jedynie stosowania powszechnie dostępnych zestawów służących do tworzenia zabawek 
choinkowych. 
 

4. UCZESTNICY KONKURSU: 
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży gminy Urzędów. 
 

5. TERMIN KONKURSU: 
a) Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest dostarczenie pracy razem z wypełnioną kartą zgłoszenia 
w terminie do dnia 11 grudnia 2020 r. do Ośrodka Kultury w Urzędowie. 
 

6. WARUNKI UCZESTNICTWA: 
1. Każdy z uczestników może zgłosić do Konkursu tylko jedną ozdobę choinkową. 
2. Ozdoba choinkowa powinna być na tyle lekka, żeby dało się ją powiesić na choince. 
3. Każda praca powinna mieć przymocowaną w sposób trwały wizytówkę zawierającą imię, nazwisko i wiek autora. 
4.Każda praca powinna być zaopatrzona w solidnie przymocowany element umożliwiający zawieszenie ozdoby na 
gałązce choinki. 
 

7. KRYTERIA OCENY: 
Oceny ozdób choinkowych dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa. 
W Konkursie ocenie podlegać będą ozdoby choinkowe według następujących kryteriów: 
- użycie materiałów określonych w Regulaminie Konkursu oraz wykorzystanie wzorów, kształtów i technik 
wykonywania ozdób choinkowych po pojawieniu się na polskich wsiach zwyczaju strojenia wigilijnego drzewka, 
pracochłonność i staranność wykonania, 
- ogólne wrażenie estetyczne; 
 

8. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU: 
a) Ozdoby choinkowe, które wezmą udział w Konkursie zostaną wykorzystane do ozdobienia choinek przy Szopce 
Bożonarodzeniowej na urzędowskim rynku 
b) Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 22 grudnia na naszych stronach internetowych. O terminie wręczenia 
nagród powiadomimy w późniejszym terminie 
c) Dla laureatów Konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe a dla wszystkich uczestników pamiątkowe dyplomy. 
 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
a) Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres) zgodnie 
z celami statutowymi Organizatora i publikację fotografii w celach promocyjnych 
b) Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora. 
c) Powyższy regulamin oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej: www.gokurzedow.pl 
d) Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu można uzyskać w Ośrodku Kultury pod nr. tel. 81 8225081 
 

http://www.muzeum-radom.pl/

