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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„ŚWIĄTECZNA BOMBKA BOŻONARODZENIOWA” 

§ 1 Zasady ogólne 

1. Organizatorem konkursu plastycznego „Świąteczna bombka bożonarodzeniowa” jest: 

Białobrzeskie Centrum Kultury „Białe Brzegi”. 

2. Konkurs rozpoczyna się 6 grudnia 2022 roku i trwa do 5 stycznia 2023 roku. 

3. Komisja konkursowa powołana przez organizatora konkursu, będzie czuwać nad 

prawidłowym przebiegiem konkursu. W skład komisji konkursowej wejdą przedstawiciele 

organizatora konkursu oraz osoby powołane przez organizatora. 

4. Ogłoszenie o konkursie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie 

na stronach internetowych, w tym na stronie organizatora www.bck.bialobrzegi.pl. 

§ 2 Cel konkursu 

Celem konkursu jest aktywne i kreatywne spędzanie wolnego czasu w gronie rodzinnym, 

rozwijanie  talentów,  wskazanie  różnych  technik  plastycznych,  poszukiwanie  informacji    

i zapoznanie się z rodzinnymi tradycjami, zwrócenie uwagi na zwyczaje świąteczne. 

§ 3 Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do wszystkich osób, którzy wyrażą 

chęć udziału w niniejszym konkursie. 

2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, posiadająca pełną lub ograniczoną 

zdolność do czynności prawnych, w tym osoby niepełnoletnie, posiadające ograniczoną 

zdolność do czynności prawnych za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna 

prawnego, która jest równoznaczna z zaakceptowaniem postanowień regulaminu,  
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w szczególności na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oraz warunków licencji na 

korzystanie przez organizatora zdjęć swoich prac zgłoszonych do konkursu. 

3. Konkurs polega na ręcznym pomalowaniu, przyozdobieniu, udekorowaniu bombki 

świątecznej. Technika wykonania bombki jest dowolna, powinna zawierać możliwość 

zawieszenia na choince. 

4. Specjalną nagrodą zostaną objęte prace przedstawiające WIZERUNEK BIAŁOBRZEGÓW 

- na bombce należy przedstawić część krajobrazu, architektury, herb lub inny element 

charakterystyczny dla miasta i gminy Białobrzegi. Technika wykonania bombki jest dowolna, 

powinna zawierać możliwość zawieszenia na choince. Kategoria ta dopuszcza prace zbiorowe 

wykonane przez dzieci z przedszkola, szkół itd. 

5. Należy wykonać 2 zdjęcia wykonanej pracy i przesłać je na adres: 

p.trojanowska@bck.bialobrzegi.pl (zdjęcia w formacie jpg). Każda praca powinna mieć swój 

tytuł. W mailu należy podać kontakt do uczestnika: adres e-mail oraz telefon z imieniem  

i nazwiskiem oraz tytuł pracy. 

6. Wykonaną  pracę  należy  dostarczyć  do  Sekretariatu  BCK-u  maksymalnie  do  dnia  

20 grudnia 2022 r. do godziny 15:00 

7. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne 

wykorzystanie przesłanych zdjęć w celach promocyjnych oraz z klauzulą RODO o 

przetwarzaniu danych osobowych zamieszczoną na stronie internetowej 

https://bck.bialobrzegi.pl/klauzularodo.html. 

§ 4 Zasady głosowania internetowego 

1. Prace zgłoszone do konkursu zostaną poddane weryfikacji pod względem zgodności  

z regulaminem konkursu przez komisję oraz będą opublikowane na fanpage’u Organizatora 

(facebook.com/bckbialebrzegi) na portalu www.facebook.com po terminie wyznaczonym do 

nadsyłania prac. 
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2. W głosowaniu internetowym zdjęcia prac zostaną podpisane nadanym przez 

Uczestnika tytule. 

3. Głosowanie internetowe trwać będzie przez 14 dni po opublikowaniu wszystkich prac 

zgodnych z założeniami konkursu. 

4. Szczegóły dotyczące głosowania internetowego podane zostaną na fanpage’u 

Organizatora (facebook.com/bckbialebrzegi). 

5. W wyniku głosowania internetowego poprzez zebranie największej ilości polubień tj. 

lajków zostanie wybrana przez Internautów najlepsza praca. Prace przedstawiające 

WIZERUNEK BIAŁOBRZEGÓW – zostaną ocenione przez Komisję Konkursową. 

§ 5 Ogłoszenie wyników konkursu i nagrody 

1. Miejsca konkursowe tj. I, II i III miejsce będą przyznawane adekwatnie do zdobytej 

ilości polubień tj. lajków pod zdjęciem (poza pracami przedstawiającymi WIZERUNEK 

BIAŁOBRZEGÓW). 

2. Ogłoszenie wyników konkursu „Świąteczna bombka bożonarodzeniowa” nastąpi 

poprzez powiadomienie nagrodzonych uczestników drogą e-mailową lub telefonicznie. 

3. Nagrody rzeczowe zostaną przekazane laureatom po ostatecznym rozstrzygnięciu 

konkursu. 

4. Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

§ 6 Postanowienia końcowe 

1. Treść niniejszego regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej organizatora: 

www.bck.bialobrzegi.pl. 

2. Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień regulaminu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub nierozstrzygnięcia konkursu. 
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4. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem ostateczną decyzję podejmie 

organizator konkursu. 

5. Dodatkowe informacje na temat konkursu będą udzielane przez Patrycję Trojanowską 

pracownika BCK „Białe Brzegi” (p.trojanowska@bck.bialobrzegi.pl). 


