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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 
„ALE BOMBKA !” 

 
I. Cele konkursu. 

 rozwijanie ekspresji twórczej  i umiejętności plastycznych, 

 popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z dziedziny różnych technik 

plastycznych, 

 umożliwienie przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Bożego 

Narodzenia 

II. Organizator. 
 

Dom Kultury w Żabiej Woli, ul. Warszawska 27, 96-321 Żabia Wola, tel. 46 857-82-60 
 
III. Warunki uczestnictwa. 
 

1. Konkurs skierowany do dzieci i młodzieży z gminy Żabia Wola. 
2. Prace oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych: 

 uczniowie klas 0 – 3 szkół podstawowych,  

 uczniowie klas 4 – 6 szkół podstawowych, 

 uczniowie gimnazjum. 
3. Technika wykonania pracy: dowolna, forma: przestrzenna.  
4. Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową. 
5. Zgłoszone prace muszą mieć metryczkę: imię, nazwisko, wiek, nazwa szkoły, telefon,  
6. Praca powinna posiadać zawieszkę.  

 
IV. Termin i warunki dostarczenia pracy. 
 

1. Zgłoszenie udziału w konkursie należy dokonać do 01.12.2015, składając kartę 
zgłoszenia osobiście lub drogą mailową na adres: domkultury@zabiawola.pl. Karta 
dostępna jest na stronie www.dkzabiawola.pl lub w siedzibie Domu Kultury. 

2. Gotową pracę konkursową należy dostarczyć osobiście do dnia 07.12.2015 do Domu 
Kultury w Żabiej Woli.  

3. Ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 15 grudnia podczas uroczystego Opłatka 
Gminnego w domu Kultury w Żabiej Woli. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac 
otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. 

4. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.  
5. Prace będą ocenione według następujących kryteriów: 

 oryginalność pomysłu, 

 estetyka wykonania, 

 wkład pracy, 

 dobór i wykorzystanie materiałów (w szczególności naturalnych), 

 motywy regionalne. 
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6. Wyniki konkursu zawierające imiona i nazwiska autorów nagrodzonych prac zostaną 

podane do publicznej wiadomości w mediach oraz na stronach internetowych Domu 
Kultury, szkół i gminy. 

7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 
osobowych nagrodzonych osób.  

8. Prace konkursowe będą zwracane po Nowym Roku, do tego czasu będą prezentowane 
w Domu Kultury w Żabiej Woli. 

 
Wszystkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 46 857-82-60 lub w 

siedzibie Domu Kultury w Żabiej Woli. 
 

 


