
REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU BOŻONARODZENIOWGO 2022
Najpiękniejsza ozdoba choinkowa -"Ptaki"(własnoręcznie wykonana"

ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Organizatorem Gminnego Konkursu Bożonarodzeniowego 2022r jest Gminny Ośrodek Kultury 
w Sarnakach, ul. Teatralna 1(w czasie remontu budynek UG wejście od parkingu ul.Berka 
Joselewicza 3), 08-220 Sarnaki, e-mail goksarnaki@o2.pl,  tel.833599104 kom. 508 117 439 zwany
dalej „Organizatorem”
2.Konkurs odbywa się z podziałem na kategorie wiekowe:
-Przedszkolaki
-Dzieci z kl.1-3
-Dzieci z kl.4-8
-Dorośli
Skierowany jest do mieszkańców gminy Sarnaki.
3.Prace konkursowe,karty zgłoszeniowe,oświadczenia RODO do konkursu należy dostarczyć do 
siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnakach ul.Teatralna 1(w czasie remontu budynek UG 
wejście od parkingu ul.Berka Joselewicz 3) do 21 grudnia 2022 r.
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 13 stycznia 2023 r. na stronie www.goksarnaki.pl oraz
www.facebook.com/goksarnaki/,wręczenie nagród nastąpi w terminie ustalonym przez organizatora
najpoźniej do 20 stycznia 2023r..

CEL KONKURSU I TEMATYKA
1. Celem konkursu jest wykonanie dowolną techniką ozdoby choinkowej ,,Ptaka"
2.Cele konkursowe
-propagowanie tradycji związanej z tematyką świąt Bożego Narodzenia, 
-rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej,
-stworzenie okazji do rodzinnej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat 
zanikającego zwyczaju własnoręcznego robienia ozdób bożonarodzeniowych, 
-umożliwienie przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1.W konkursie mogą wziąć udział dzieci i dorośli z Gminy Sarnaki, osoby akceptujące poniższy 
regulamin.
2. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedna pracę konkursową.
3.Każdy uczestnik ma obowiązek zamontowania zawieszki (prace bez zawieszki nie będą brane pod
uwagę)
4.Każda praca powinna być opisana: imię i nazwisko,klasa(kategoria wiekowa)

KOMISJA KONKURSOWA
1. Oceny prac dokona powołana przez Organizatora Komisja konkursowa.
2. Prace będą oceniane według następujących kryteriów:
3. a) pomysłowość,
    b) staranność 
    c) oryginalność,
    d) pracochłonność,
    e) estetyka i nawiązania do tradycji.
    f)zgodność z tematem
4. W skład Komisji wejdą osoby reprezentujące Organizatora
5. Wyboru na najładniejsza ozdobę dokonają również internauci
w drodze głosowania na profilu FB GOKu :https://www.facebook.com/goksarnaki
6. Głosowanie rozpocznie się 6.01.2023 i potrwa do 8.01.2023 do godz. 20:00.

http://www.facebook.com/goksarnaki/


NAGRODY
Dla autorów zwycięzkich prac Organizator funduje 3 nagrody główne w każdej kategorii wiekowej 
oraz 1 nagrodę głosowania internetowego. Organizator przewiduje również przyznanie wyróżnień i 
nagród pocieszenia dla wszystkich uczestników.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 13 stycznia 2023 r. o godz. 16.00 na stronie Facebook
Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnakach oraz stronie innternetowej www.goksarnaki.pl
2. Zwycięskie zdjęcia zostaną opublikowane na stronie www.goksarnaki.pl oraz na profilu
Facebook www.facebook.com/goksarnaki .
3. Organizator powiadomi laureatów konkursu o werdykcie komisji konkursowej i
sposobie odbioru nagród i wyróżnień za pośrednictwem poczty elektronicznej/messengera/
telefonicznie..

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w materiałach edukacyjnych ,
informacyjnych i promocyjnych wszystkich prac nadesłanych do Konkursu
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
3. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu z przyczyn niezależnych,
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.


