
Rodzinny Bożonarodzeniowy Konkurs Plastyczny 

DOMEK Z PIERNIKA 

Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury im. Heleny Wielobyckiej w Mrozach 

ul. Adama Mickiewicza 22, 05-320 Mrozy 

 

Regulamin: 

Konkurs skierowany jest do rodzin zamieszkałych w gminie Mrozy 

oraz grup szkolno-przedszkolnych z terenu gminy Mrozy. 

 

Cele konkursu:   

 

⚫ kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia; 

⚫ rozwijanie zainteresowań artystycznych inspirowanych Świętami; 

⚫ promowanie utalentowanych osób z terenu gminy Mrozy; 

⚫ zaangażowanie całej rodziny w podtrzymywanie tradycji; 

⚫ doskonalenie umiejętności twórczych; 

⚫ rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci i dorosłych; 

⚫ kształtowanie uczciwego współzawodnictwa. 

 

Warunki uczestnictwa:   

 

⚫ wykonanie przez uczestników konkursu: domku z ciasta piernikowego, udekorowanego 

jadalnymi dekoracjami w formie płaskiej lub przestrzennej; 

⚫ dostarczenie prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia wraz z niezbędnymi zgodami; 

⚫ prace należy opisać (na przyczepionej do pracy kartce) pismem drukowanym: imiona, nazwiska 

lub nazwa grupy, wiek autorów, miejscowość zamieszkania lub nazwa placówki; 

⚫ wielkość wykonanej pracy jest dowolna. 

 

Kryteria oceny prac:   

• ogólne wrażenie artystyczne; 

• estetyka wykonania; 

• oddanie charakteru świąt; 

• pomysłowość; 

• wkład pracy; 

• oryginalność. 

 

 



 

Przebieg konkursu:   

• Termin składania prac: do 10 grudnia 2021 r. (piątek) do godziny 16.00 w biurze Gminnego 

Centrum Kultury w Mrozach;   

• Oceny prac dokona niezależne jury powołane przez organizatora; 

• Jury oceniać będzie wygląd domku, nie walory smakowe; 

• Najciekawsze prace zostaną nagrodzone i wyróżnione (nagrody, dyplomy);   

• Informacja o nagrodzonych laureatach zostanie ogłoszona na stronie www.kulturalnemrozy.pl 

do dnia 17 grudnia 2021 r.; 

• Rozdanie nagród odbędzie się 19 grudnia 2021 r. w trakcie „Wigilii pod chmurką” w Gminnym 

Centrum Kultury w Mrozach. 

 

 

Organizator nie odsyła prac. 

Odbiór wykonanych prac dnia 19.12.2021 r.  po zakończeniu „Wigilii pod chmurką”. 

Prace nieodebrane w tym terminie przechodzą na własność organizatora. 

Nagrody nieodebrane do dnia 22 grudnia 2021 r. do godz. 16:00 przechodzą na własność organizatora. 

Informacje na temat konkursu: tel. 25-757-44-79, plastyk.gckmrozy@gmail.com. 

Sprawy sporne lub nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



K A R T A   Z G Ł O S Z E N I A 
 

    

1. Imiona, nazwiska lub nazwa grupy, wiek uczestników:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………….................................................................................................................................................

.......................………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………................................................................................................................ .........

...............................................…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………...................................................................................................

.....................................................................……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….............................................................................

............................................................................................……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………....................................................

....................................................................................................................……………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………............................

.............................................................................................................................................……………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

............................................................................................................................................................ 

 

2. Miejscowość zamieszkania z kodem pocztowym lub nazwa placówki, numer kontaktowy: 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu oraz akceptuję jego postanowienia. 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

Data i podpisy pełnoletnich uczestników/opiekunów prawnych uczestników/opiekuna artystycznego grupy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zgody dotyczące uczestników konkursu: 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka 

przez Gminne Centrum Kultury im. Heleny Wielobyckiej w Mrozach w celach związanych 

z organizacją Rodzinnego Bożonarodzeniowego Konkursu Plastycznego. Wiem, że podanie 

danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie, oraz że mam prawo kontroli 

przetwarzania danych, prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania oraz wycofania zgody. 

Dane wykorzystywane będą do celów organizacji i promocji konkursu przez Organizatora 

(w związku z tym mogą zostać umieszczone na stronach internetowych, portalach 

społecznościowych oraz w materiałach drukowanych). 

 

 

……………………..…………………………..…………………. 

Data i podpis pełnoletniego uczestnika konkursu/opiekuna prawnego uczestnika 

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie autorskich praw majątkowych  

do pracy plastycznej wykonanej w związku z udziałem w Rodzinnym bożonarodzeniowym 

konkursie plastycznym na rzecz Gminnego Centrum Kultury w Mrozach na czas nieokreślony 

i z możliwością wykorzystania na dowolnych polach eksploatacji znanych obecnie, w tym 

w szczególności: 

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 

utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 

cyfrową; 

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

- w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, 

aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

 

 

 

……………………..…………………………..…………………. 

Data i podpis pełnoletniego uczestnika konkursu/opiekuna prawnego uczestnika 

 

 


