
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „BOMBKOWE ŚWIĘTA” 

 

I. Organizator: 

 

Organizatorem  konkursu  jest  Zespół Szkół nr 3 w Rudzie Śląskiej, ul. Jankowskiego 2; 

41-710 Ruda Śląska 

 

II. Cele konkursu: 

 

1. Kultywowanie tradycji dekorowania bombek bożonarodzeniowych i inspirowanie do 

samodzielnego wykonania dekoracji świątecznych. 

2. Pobudzenie pomysłowości i kreatywności uczniów. 

3. Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży. 

4. Integracja środowiska lokalnego do włączenia się w akcję charytatywną. 

5. Kształtowanie aktywnej postawy wobec tradycji i sztuki związanej z okresem Bożego 

Narodzenia. 

 

 

III. Tematyka i zasady konkursu: 

 

1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy – bombki 

bożonarodzeniowej techniką dowolną. 

2. Ocenianie będą: 

• estetyka wykonania i trwałość konstrukcji 

• pomysłowe wprowadzenie bożonarodzeniowych akcentów 

• kolorystyka 

• dobór i wykorzystanie materiałów 

• innowacyjność 

• wkład pracy 

3. Praca przestrzenna w formie bombki powinna mieć doczepioną zawieszkę lub stojak. 

 



4. Każdy uczeń może oddać jedną pracę. 

5. Konkurs jest podzielony na 3 kategorie: 

• uczniowie klas 4-6 uczęszczający do szkół podstawowych na terenie Rudy Śląskiej 

• uczniowie klas 7-8 uczęszczający do szkół podstawowych na terenie Rudy Śląskiej 

• uczniowie Zespołu Szkół nr 3 w Rudzie Śląskiej 

6. Na zawieszce lub stojaku bombki należy umieścić karteczkę z imieniem i nazwiskiem 

autora. Tak podpisane prace wraz z formularzem zgłoszeniowym (zał.1) należy 

dostarczyć do 16 grudnia 2020 do godz. 14.00  

• do budynku Zespołu Szkół nr 3 w Rudzie Śląskiej przy ul. Jankowskiego 2 

(portiernia) – prace dostarczane przez rodziców z zachowaniem reżimu 

sanitarnego, 

• do świetlicy szkolnej danej szkoły, z której prace będą odbierane przez 

Organizatorów konkursu  z zachowaniem reżimu sanitarnego po wcześniejszym 

uzgodnieniu daty i godziny z placówką. 

7. Prace powinny być stabilne i trwałe oraz odpowiednio zapakowane, aby ochronić je 

przed zniszczeniem. 

8. Prace złożone po terminie nie będą oceniane.  

 

IV.Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody 

 

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 18 grudnia 2020. 

2. Organizator powoła Komisję do oceny dostarczonych prac konkursowych. 

3. Komisja przyzna w każdej kategorii wiekowej nagrody rzeczowe za zajęcie 

 1, 2 i 3 miejsca. 

4. Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy dyplom za udział w konkursie. 

5. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej drogą telefoniczną, a wyniki ogólne 

zostaną przesłane do szkół drogą mailową. 

6. Wręczenie nagród będzie miało miejsce po feriach zimowych. Dokładny termin będzie 

podany do wiadomości szkół drogą mailową, a laureaci zostaną powiadomieni drogą 

telefoniczną. 

 

 



V.Postanowienia końcowe 

1. Zgłoszenie się do konkursu równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych, zgodą na publikację pracy oraz imienia i nazwiska autora na stronie 

internetowej Organizatora i w mediach społecznościowych, a także akceptacją 

regulaminu konkursu. 

2. Po zakończeniu konkursu prace w postaci bombek bożonarodzeniowych staną się 

własnością Organizatora, który przekaże je w postaci darowizny na licytację 

charytatywną. O wyborze celu charytatywnego placówki szkół podstawowych zostaną 

poinformowane drogą mailową wraz z ogłoszeniem wyników konkursu. 

3. Wszelkie pytania prosimy kierować drogą mailową do koordynatora konkursu 

karolina.bak@zs3ruda.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:karolina.bak@zs3ruda.pl


Załącznik 1 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

KONKURSU PLASTYCZNEGO „BOMBKOWE ŚWIĘTA” 

 

Imię i nazwisko uczestnika  

Reprezentowana szkoła  

Klasa  

Nr telefonu rodzica lub opiekuna prawnego  

Adres email rodzica lub opiekuna prawnego  

 

 

Imię i nazwisko opiekuna prawnego: ………………………………………………………………………. 

 

Oświadczam, że: 

1. Zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu plastycznego „Bombkowe święta” 

organizowanego przez Zespół Szkół nr 3 w Rudzie Śląskiej i wyrażam zgodę na udział 

mojego dziecka ………………………………………………………………………………. w tym konkursie. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka dla 

celów związanych z przeprowadzeniem konkursu. TAK/NIE* 

3. Wyrażam zgodę na publikowanie pracy oraz imienia i nazwiska autora na stronie 

internetowej Organizatora i w mediach społecznościowych podczas rozstrzygnięcia 

konkursu. TAK/NIE* 

 

 

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

(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

* niewłaściwe skreślić 


