
 

 

 

  

      1. Organizatorzy: 
 

Organizatorem  konkursu  jest  Gminny Ośrodek Kultury w Łopienniku Górnym, 

Łopiennik Górny 1E, 22-351 Łopiennik Górny tel. 82 577-31-27,                                  

e-mail: gok.lopiennik@onet.eu oraz  

Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu, 22-530 Mircze, ul. Kryłowska 18,                                

tel. 730 824 010, e-mail: biblioteka.mircze@vp.pl  
 
 
       2. Patronat honorowy: 

 

Wójt Gminy Łopiennik Górny    Artur Sawa 

             Wójt Gminy Mircze                    Marta Małyszek 

 

       3. Cele konkursu: 

 

       1.  Zachowanie tradycji dekorowania bombek bożonarodzeniowych.  
       2. Pobudzenie inwencji twórczej w zakresie inscenizacji bombek z wprowadzeniem      

akcentów regionalnych.  
       3.  Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych.  
       4. Kształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz      

tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia 

 

       4. Warunki uczestnictwa : 

  

       1. Konkurs adresowany jest do osób dorosłych z terenu Gmin:  Łopiennik Górny i Mircze 

        2. Prace muszą być wykonane samodzielnie przez osobę dorosłą 

        3. Konstrukcja bombki musi być stabilna i odporna na warunki atmosferyczne 

        4. Średnica bombki nie może przekroczyć wymiarów 13x13 cm 

        5. Prace należy dostarczyć wraz ze zgłoszeniem. 
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   6. Uczestnik konkursu wykonuje 2 różne bombki wykonane z dowolnego tworzywa                    

w dowolnej technice, które dostarcza do GOK  w Łopienniku Górnym (zapakowane 

wraz ze zgłoszeniem). 

  7.  Prace należy złożyć do urny wystawionej przy drzwiach zewnętrznych GOK-u  do  

dnia 10 grudnia 2020 r. (ostateczny termin). 

  8.  Jedna z bombek zostanie poddana ocenie miejscowej komisji, natomiast drugą 

przesyłamy do GOK w Mirczu, gdzie również zostanie oceniona. 

  9.  Komisje po obejrzeniu prac wyłonią zwycięzców w obu gminach, którym zostaną  

przyznane nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 
 

   

8.  Ocena i nagrody: 
  
       1.  Oceny prac dokonają Komisje powołane przez Organizatorów w danej gminie. 

       2.  Ocena Komisji jest ostateczna i niepodważalna. 

       3.  Organizator przewiduje przyznanie dyplomów oraz nagród rzeczowych za I, II i III  

miejsce oraz wyróżnień dla zwycięzców z  Gminy Łopiennik Górny i Gminy Mircze. 

Dyrektorzy Ośrodków Kultury przyznają własne nagrody. 

       4.  Wójt Gminy Łopiennik Górny  przyzna nagrodę specjalną dla wybranej przez siebie 

bombki z  własnego terenu. 

 

       9. Wyniki konkursu: 
 

Wręczenie nagród nastąpi  21 grudnia 2020 roku.  W sytuacji kiedy z uwagi na 

pandemię wręczenie nagród w formie stacjonarnej nie będzie możliwe organizator 

poinformuje uczestników konkursu o zasadach odbioru nagród. 

 
 

9. Postanowienia końcowe: 

 

    W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się telefonicznie pod  

numerem 82 577-31-27 

  
 Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do opublikowania imienia, 

nazwiska i informacji o laureatach Konkursu a także umieszczenia tych 

informacji w materiałach reklamowych Organizatora oraz w mediach 

              i Internecie. Ponadto prace zgłoszone do konkursu zostaną zaprezentowane 

              na wystawie pokonkursowej. 

              

 Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych zgodnie z Rozporządzeniem  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  
(UE) 2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w sprawie  ochrony  osób  
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE  
(ogólne rozporządzenie  o  ochronie  danych),  publ.  Dz.  Urz.  UE  L  Nr  119. 
w zakresie niezbędnym do realizacji konkursu. 

 

        Dostarczenie pracy jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
 

 

 

 

        W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.
 

 


