
Regulamin Konkursu Plastycznego

"Bożonarodzeniowa ozdoba"

§1

Organizator

Świętokrzyska Grupa Mediowa i Rekord Radio Świętokrzyskie 89,6 FM.

§2

Cele Konkursu:

* umożliwienie przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Bożego 
Narodzenia,

* pielęgnowanie tradycji wykonywania ozdób bożonarodzeniowych,

* rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi,

* rozbudzenie fantazji i wyobraźni twórczej poprzez prace plastyczne

§3

Temat konkursu:

„Bożonarodzeniowa ozdoba"

§4

Uczestnicy:

Prace  do  konkursu  mogą  być  zgłaszane przez klasy  1 - 8 szkół  podstawowych z terenu
powiatu ostrowieckiego, opatowskiego i starachowickiego.

§5

Prace:

1.Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną z możliwością zastosowania 
techniki mieszanej.

2. Do każdej z prac należy dołączyć metryczkę, zawierającą  imiona i nazwiska autorów 
pracy, nazwę placówki, którą reprezentują, imię i nazwisko opiekuna - wychowawcy  oraz



numer  kontaktowy  do  nauczyciela.

§6

Termin:

Prace należy składać w siedzibie organizatora konkursu, tj. Rekord Radio Świętokrzyskie 
u. Kilińskiego 57, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, do 8 grudnia 2021 roku. 

Każda szkoła podstawowa może zgłosić dowolną ilość prac, które wykonane zostaną 
grupowo przez uczniów poszczególnych klas. 

§7

Komisja Konkursowa:

O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa powołana przez 
organizatora.

Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

* oryginalność,

* pomysłowość,

* stetyka wykonania.

§8

Nagrody:

Uczniowie klasy, która zwycięży w konkursie pojadą do strefy WINTER KINDGDOM do 
ENERGYLANDII. 

Za drugie miejsce przewidzane jest wyjście całej klasy do pizzerii. Natomiast uczniowie 
klasy, która zajmie w konkursie trzecie miejsce otrzymają nagrody rzeczowe. 

§9

Rozstrzygnięcie Konkursu:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 9 grudnia 2021 roku w siedzibie organizatora. 
Zwycięzcy zostaną poinformowani o wynikach aby kolejnego dnia przedstawiciele klas 
wraz z opiekunem/opiekunami odebrali nagrody. 

Ogłoszenie wyników konkursy i wręczenie nagród odbędzie się 10 grudnia 2021 roku w 



siedzibie Radia Rekord Świętokrzyskie, tj. ul. Kilińskiego 57, Ostrowiec Świętokrzyski. 

§10

Inne:

* Prace przekazane na rzecz konkursu przechodzą na własność organizatora i zostaną 
wystawione do licytacji, która przeprowadzona zostanie na antenie Radia Rekord 89,6 
FM w dniach od 13 do 17 grudnia 2021 roku, a fundusze z wylicytowanych ozdób zasilą 
w całości akcję charytatywną Radia Rekord Świętokrzyskie, czyli "Rekordowe Pomaganie"
która regularnie prowadzona jest z "Fudacją Bo w Nas Jest Moc" - wspierającą chore i 
potrzebujące dzieciaci, ale też osoby dorosłe z naszego regionu.

* Uczestnicy konkursu zobowiązani  są  do  zapoznania  się  z  Regulaminem Konkursu. 

* Spełnieni warunku uczestnictwa w konkursie, oznacza akceptację wszystkich punktów 
regulaminu konkursu

* Zgłoszenie pracy do  konkursu  jest  równoznaczne  z  udzieleniem  przez uczestników 
zgody na prezentowanie zgłoszonych prac na stronach internetowych należących do 
organizatora

Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania i przetwarzania informacji, które  są 
przedmiotem  Konkursu  celem  realizacji  procesu  Konkursu,  o przetwarzaniu danych 
osobowych w brzmieniu:

 „Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowychuczestnika/ów  
konkursu,przekazanych  do  realizacji  Konkursu  zgodnie  zustawą z dnia 29 sierpnia  
1997  o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2002r nr 101 poz.926 z pózn.zm/”


