
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „Śląskie Boże Narodzenie”. 

§ 1 

Organizatorem konkursu plastycznego  „Śląskie Boże Narodzenie”, zwanego dalej Konkursem, 

jest Bieruński Ośrodek Kultury, zwany dalej Organizatorem. 

§ 2 

Zwycięski projekt będzie oficjalną kartką Bieruńskiego Ośrodka Kultury na Święta Bożego Narodzenia 

2022 roku, wysyłaną z życzeniami w formie elektronicznej i tradycyjnej do Organów samorządowych, 

organów administracji oraz podmiotów, związanych z Bieruńskim Ośrodkiem Kultury. 

§ 3 Warunki uczestnictwa 

1. Do Konkursu mogą przystąpić wszyscy mieszkańcy Bierunia w trzech kategoriach wiekowych: 

 - Kat. A - dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym klasy 1-3; 

 - Kat. B - dzieci i młodzież klasy 4-8; 

 - Kat. C - szkoły ponadpodstawowe i dorośli. 

2. Zadaniem Uczestników Konkursu jest zaprojektowanie i samodzielne wykonanie grafiki kartki 

świątecznej, która będzie zawierać elementy związane z kulturą śląską. Dozwolone techniki plastyczne 

to m.in.: rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika itp., z wykluczeniem prac 

przestrzennych, uniemożliwiających przekształcenie pracy w dokument elektroniczny. Przy 

wykonywaniu kartki należy uwzględnić techniczne możliwości jej zeskanowania. W konkursie nie będą 

oceniane prace wykonane w technice komputerowej, technice collage wykorzystującej gotowe 

fragmenty pocztówek, reprodukcji, zdjęć oraz wykonane z nietrwałych produktów spożywczych np. 

kaszy, makaronów, a także koralików. 

3. Format pracy:  maksymalnie A5 (148x210mm). 

4. Autorem kartki zgłoszonej do Konkursu może być jedna osoba.  

5. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną kartkę.  

6. Warunkiem zakwalifikowania pracy do Konkursu jest dostarczenie – wraz z pracą – prawidłowo 

wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej oraz spełnienie warunków zapisanych w Regulaminie. 

Karta zgłoszeniowa musi być dołączona do pracy plastycznej. 

§ 4 Termin i warunki dostarczenia prac 

1. Termin dostarczenia prac upływa 8 grudnia 2022 r. 

2. Prace można dostarczać do placówek BOK: 

- KT „Jutrzenka”, ul. Spiżowa 4, 43-150 Bieruń; 

- DK „Gama”, ul. Chemików 39a, 43-150 Bieruń; 

- RCKG „Remiza”, ul. Remizowa 19, 43-155 Bieruń; 



- Miejska Biblioteka Publiczna nr 1, ul. Chemików 45, 43-150 Bieruń; 

- Miejska Biblioteka Publiczna nr 2, ul. Jagiełły 1, 43-155 Bieruń. 

Prace można złożyć w godzinach pracy poszczególnych placówek. 

4. Podpisaną na odwrocie pracę, należy złożyć wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową i zgodą na 

przetwarzanie danych osobowych (załącznik). 

5. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. 

§ 5 Nagrody i zasady przyznawania nagród 

1. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Organizatora 

do 15 grudnia 2022 r.  

2. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, zwana 

dalej Komisją. 

3. Komisję powołuje Organizator. W jej skład wchodzą przedstawiciele placówek Bieruńskiego Ośrodka 

Kultury oraz specjalista z zakresu malarstwa. 

4. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne. 

5. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą oceniane przez Komisję. 

6. Spośród zakwalifikowanych do Konkursu prac Komisja przyzna I, II i III miejsce w każdej kategorii 

wiekowej. 

7. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają od Organizatora indywidualną nagrodę rzeczową, w postaci 

bonu do śląskiego sklepu gryfnie: 

I. miejsce bon o wartości 100zł 

II. miejsce bon o wartości 75zł 

III. miejsce bon o wartości 50 zł. 

Ponadto jedna ze zwycięskich prac plastycznych stanowić będzie grafikę oficjalnej kartki świątecznej 

Bieruńskiego Ośrodka Kultury, dotyczy tylko pierwszego miejsca.  

8. Autorzy zwycięskich prac, zostaną telefonicznie powiadomieni o przyznaniu nagrody. 

9. Nagrody dla Laureatów konkursu zostaną wręczone 18 grudnia podczas Jarmarku 

Bożonarodzeniowego. 

§ 6 Postanowienia końcowe 

1. Autorzy prac przenoszą na Organizatora nieograniczone prawa autorskie do swoich prac. W tym celu 

uczestnik składa stosowne oświadczenie, podpisane również przez rodzica lub opiekuna prawnego, 

zamieszczone na karcie zgłoszeniowej. 



2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w materiałach edukacyjnych, informacyjnych i 

promocyjnych wszystkich prac nadesłanych do Konkursu. 

3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

4. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

 


