
REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU 
NA NAJŁADNIEJSZĄ CHOINKĘ 

W GMINIE WSCHOWA 2019

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie oraz
Gmina Wschowa
2. Celem konkursu jest:

□ propagowanie  zwyczaju  ubierania  choinki  i  kultywowanie  obrzędowości
Świąt Bożego Narodzenia;

□ rozwijanie  wrażliwości  estetycznej  oraz  uzdolnień  plastycznych  dzieci  i
młodzieży,

□ łączenie  tradycyjnych  technik  rękodzielniczych  oraz  nowoczesnych
technologii do   kultywowania tradycji;

□ motywowanie dzieci i młodzieży do wspólnej aktywności twórczej.

3. Tematyka konkursu:
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie ozdób choinkowych, które
mają być wykonane samodzielnie, dowolną techniką i  przy użyciu
dowolnych  materiałów.  Wysokość  choinki  będzie  mieścić  się  w
granicach 130 cm – 180 cm. Nie należy używać gotowych  elementów
dostępnych w sklepach, ozdoby muszą być wykonane z papieru, materiału,
sznurka, tektury, plastiku itp. Prace/ozdoby powinny spełniać warunki: muszą
być lekkie, dekoracyjne i posiadać odpowiednie zawieszenie.
Organizator zapewnia żywe choinki.

4.  Konkurs  skierowany  jest  do  przedszkolaków,  uczniów  klas  I  –  III  szkół
podstawowych, uczniów  klas  IV-VIII  szkół  podstawowych  z  terenu  Gminy
Wschowa.  Do  konkursu  przystępuje  się  grupowo  —  grupa/klasa  do  30  os.
reprezentująca  placówkę.  Każda  placówka  może  ubrać  1  choinkę  w  danej
kategorii. 

5.  Choinki  ubierane  będą  przez  reprezentantów  przedszkoli/szkół.  Każde
przedszkole lub szkoła  może  przystroić  tylko  jedną  choinkę  ozdobami
wykonanymi z dowolnych materia łów i w dowolnej technice.

6. Prace oceniane będą w kategorii: przedszkola, klasy I-III szkoły podstawowe, 
klasy IV-VIII szkoły podstawowe.

7.  Pracę  należy  opatrzyć  metryczką zawierającą  dane:  nazwę  grupy
przedszkolnej/klasy   

telefon  kontaktowy  oraz  nazwę  przedszkola/szkoły.  Metryczka  stanowi
załącznik 1 do Regulaminu konkursu.

8.  Zgłoszenia  do  konkursu  należy  dokonać  na  Karcie  zgłoszenia,
stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu w terminie do
dnia 29 listopada 2019 r., do godziny 15.00. Kartę należy przesłać na adres



Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie ul. Niepodległości 1, 67-400 Wschowa.
Można również przesłać poczta elektroniczną na adres: ckir@gminawschowa.pl z
dopiskiem w tytule Jarmark Bożonarodzeniowy  Wschowa 2019—konkurs choinka.

9.  Ubieranie  choinki  konkursowej  nastąpi  dnia  05.12.2019  r.  w
godzinach od 10:00 do 12:00 na wschowskim rynku.

10.Choinki będą eksponowane na Wschowskim Rynku w dniach od 06.12.2019 
do 09.12.2019 r.

11. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 07.12.2019 r.
na  Wschowskim  Rynku  o  godzinie  14:30.  Zapraszamy  uczestników
konkursu, reprezentacje grup przedszkolnych i  szkolnych na oficjalne
ogłoszenie  wyników  konkursu  na  najładniejszą  choinkę  w  Gminie
Wschowa 2019.

12.  Prace  oceniać  będzie  Komisja  Konkursowa  powołana  przez  organizatora
specjalnie do tego celu.

13. Choinki będą oceniane według następujących kryteriów:
□ ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu,
□ opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów,
□ wkład pracy, samodzielność wykonania,
□ estetyka pracy,
□ walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka).

14.  Wykonawcy (grupa przedszkolna/szkolna) najciekawszych i najpiękniejszych
choinek zostaną  nagrodzeni  dyplomami.  Najładniejsza  choinka  w
poszczególnych kategoriach:

□ przedszkola,
□ uczniowie klas I – III szkół podstawowych,
□ uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych,

zostanie nagrodzona nagrodą rzeczową. 
Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

15.  Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w mediach oraz
na stronie internetowej.
16.  Zgłoszenie  do  konkursu  jest  równoznaczne  z  wyrażeniem  zgody  przez
uczestników na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do celów konkursu
(w tym publikacji na stronie internetowej).
17.  Zgłoszenie  udziału  w  konkursie  oznacza  również  pełną  i  nieodwołalną
akceptację warunków niniejszego regulaminu.
18.  Informacje związane z  konkursem można uzyskać pod numerem
telefonu  65  540  23  36  lub  drogą  elektroniczną  pod  adresem:
ckir@gminawschowa.pl

Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji prac konkursowych we

mailto:ckir@wschowa.pl


wszystkich  publikacjach,  prezentacjach,  Internecie,  środkach  masowego  przekazu
bez wypłacania honorarium autorskich w celu informacji i reklamy imprezy.

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież pracy. 
Organizator zastrzega sobie ostateczną interpretację regulaminu i rozstrzyga sprawy
nie objęte regulaminem konkursu. 

Regulamin dostępny na stronie internetowej: www.ckir.wschowa.pl

 

http://www.ckir.wschowa.pl/


Załącznik 1

 

KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ CHOINKĘ

NAZWA GRUPY PRZEDSZKOLNEJ/KLASA 

PRACY KONKURSOWEJ:

 

TELEFON KONTAKTOWY

DO OPIEKUNA GRUPY ZGŁOSZONEJ DO

KONKURSU

 

 

 

 

 

NAZWA PRZEDSZKOLA/SZKOŁY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgłoszenie  do  konkursu  jest  równoznaczne  z  akceptacją  regulamin  konkursu  oraz  
wyrażeniem  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  moich  w  zakresie  imienia,  
nazwiska, adresu zamieszkania, numeru ewidencyjnego PESEL i numeru telefonu oraz wyrażam zgodę na
rejestrowanie i  wykorzystanie przez CKiR we Wschowie wizerunku mojego utrwalonego na zdjęciach oraz



materiałach  filmowych,  w  związku z  realizacją  zadań  statutowych oraz  celach  promocyjnych  Centrum
Kultury i Rekreacji we Wschowie oraz Miasta i Gminy Wschowa.

 

Ponadto oświadczamy, iż zostaliśmy poinformowani przez pracownika CKiR we Wschowie o tym, że:

 Administratorem Danych Osobowych w myśl ustawy o ochronie danych osobowych 
z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jedn. Dz.U. 2016 r. poz. 922 ze zm.) 
jest Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie reprezentowane przez Dyrektora, ul. 
Niepodległości 1, 67-400 Wschowa. 

 Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu organizacji i 
obsługi zajęć, konkursów oraz imprez wynikających ze Statutu jednostki. 

 Posiadamy prawo dostępu do treści swoich dzieci danych oraz ich poprawiania. 

 Podanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w ust. 2  jest obowiązkowe, a 
w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 

 


