
VII POWIATOWY KONKURS 

NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ 
 

 
To już jego siódma edycja.  Praca nad przygotowaniem i realizacja tego konkursu to dla 

nas zawsze wielka przyjemność. Cieszy nas również coraz liczniejszy udział mieszkańców. 
Ogrom radości daje oglądanie i ocenianie nadesłanych prac, ale najbardziej uszczęśliwiają 
uśmiechnięte buzie laureatów podczas wręczania nagród. Więc, aby mnożyć to szczęście: 
 
Zapraszamy dzieci i dorosłych z terenu powiatu goleniowskiego do udziału w konkursie 
plastycznym. Zadaniem jest  wykonanie rysunku tematem nawiązującej do zwyczajów i 
tradycji świąt Bożego Narodzenia. W konkursie nagrodzimy 15 prac, a najlepsze ilustracje 
znajdą się na specjalnie przygotowanych świątecznych kartkach pocztowych. Każdy z 
laureatów otrzyma komplet dwunastu kartek z autorskim rysunkiem oraz nagrodę rzeczową.   

 
Bardzo zależy nam na tym, aby prace wykonywane były samodzielnie przez dzieci i to 

właśnie będziemy brać pod uwagę przy ich ocenie. Dlatego prosimy dorosłych, aby nie 
prostowali koślawych skrzydełek aniołkom, nie podkręcali rogów stojącemu przy żłobie wołu. 
Choince dajmy szansę być uroczo niesymetryczną pozwalając na to, by prace były prawdziwe, 
pełne dziecięcej szczerości i energii. Pełnoletnich uczestników zachęcamy do wykazania się 
swoimi talentami w ich kategorii wiekowej. 
 
Życzymy powodzenia i czekamy z niecierpliwością! 
 
 
     REGULAMIN 
 
ORGANIZATOR: Goleniowski Dom Kultury, ul. Słowackiego 1, 72-100 Goleniów 
 
Partnerzy:  Starostwo Powiatowe w Goleniowie 

       Gmina Goleniów 
 
CELE KONKURSU: 
 
1. Rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci, młodzieży  i dorosłych. 
2. Pielęgnowanie tradycji i zwyczajów świąt Bożego Narodzenia. 
3. Popularyzacja działań plastycznych wśród mieszkańców powiatu goleniowskiego. 
 
TEMATYKA PRAC: 
Praca plastyczna tematem nawiązująca do zwyczajów i tradycji świąt Bożego Narodzenia.  
Zachęcamy do umieszczania w kompozycji elementów charakterystycznych dla Waszego 
miasta, wsi lub rodziny. 
 



FORMAT PRAC: A3 lub A4.  Oczekujemy prac mających docelowo stanowić awers kartki 
pocztowej. Nie składajcie ich na pół, nie dodawajcie napisów.   
 
TECHNIKA WYKONANIA: 
Malarstwo, rysunek, techniki mieszane płaskie bez użycia materiałów, które wystają ponad 
powierzchnię kartki (np. kasza, wata, piankowe gwiazdki, koraliki itp.) 
Wolelibyśmy, aby na pracach nie znalazły się ozdoby, które nie zostały wykonane przez 
autorów kartek. Świecąca gwiazdka kupiona w sklepie ma dla nas dużo mniejszą wartość niż 
choćby najmniej zgrabna wycięta własnoręcznie. 
 
KATEGORIE WIEKOWE: 
 

 kategoria wiekowa 4 - 6 lat 
 kategoria wiekowa: 7 - 9 lat 
 kategoria wiekowa: 10 - 13 lat 
 kategoria wiekowa: 14 - 17 lat 
 kategoria wiekowa: dorośli 

 
ZASADY UDZIAŁU: 
 
Konkurs skierowany jest do szkół, przedszkoli, domów kultury, świetlic i innych instytucji 
edukacyjno - kulturalnych  jak również do uczestników indywidualnych. 
 
Wiek uczestników: od 4 lat. 
 
Format prac: A3 lub A4 
 
Technika: malarstwo, rysunek, grafika, haft, techniki mieszane płaskie, kolaż. 
 
 

 Prace należy dostarczyć do siedziby Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 8 grudnia 2021 r. 

Goleniowski Dom Kultury 
ul. Słowackiego 1 
72-100 Goleniów 

 
 Prace przesłane na konkurs muszą być pracami samodzielnymi i indywidualnymi; 
 Do pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia. 

OCENA PRAC: 
 
Nadesłane prace zostaną ocenione przez jury według następujących kryteriów: 

 samodzielność wykonania, 
 poziom artystyczny wykonanej pracy, 
 oryginalność, pomysłowość, wkład pracy, estetyka wykonania, 



 umieszczania w pracy elementów charakterystycznych dla miasta, wsi lub rodziny. 
 
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.gdk.goleniow.pl do dn. 9.12. 2021 r. 
Decyzje jurorów oceniających prace są nieodwołalne. 
 
NAGRODY: 
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz komplet dwunastu kartek świątecznych z 
autorską ilustracją. O terminie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie. 
Fundatorem nagród w kategorii dorośli jest Starostwo Powiatowe w Goleniowie. 
 
 
PRAWA ORGANIZATORA: 
 
Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega 
sobie prawo do ich publikacji i ewentualnych zmian dla potrzeb druku. Organizator zastrzega 
sobie prawo do zmian w regulaminie. 
Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na publikację pracy konkursowej oraz danych ( 
imię, nazwisko, wiek, miejscowość) laureata w mediach społecznościowych, prasie i stronach 
internetowych. 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Goleniowski Dom Kultury, ul. Słowackiego 1, 72-100 Goleniów. Kontakt jest moż-
liwy za pomocą telefonu: (+48) 91 418 26 88, adresu e-mail: gdk@goleniow.pl 

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych telefonicz-
nie: +48 608 442 652, lub za pomocą poczty elektronicznej: bkaniuk@proinspektor.pl 

3. Dane osobowe przetwarzamy na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody w celu wzięcia udziału w VII Powiatowym konkursie na 
kartkę Bożonarodzeniową. 

4. Odbiorcami danych osobowych będą organizatorzy oraz jury konkursu. Dane osobowe laureatów (imię, nazwisko, wiek, miejscowość) 
zostaną opublikowane w mediach społecznościowych GDK, prasie: Dziennik Goleniowski oraz stronach internetowych: gdk.gole-
niow.pl, goleniow.naszemiasto.pl, superportal24.pl, powiat-goleniowski.pl. 

5. W związku z publikacją danych osobowych laureatów w serwisie należącym do organizacji z poza Unii Europejskiej (Facebook), admi-
nistrator informuje, że organizacja ta przetwarza dane osobowe na zasadach określonych w jej polityce prywatności dostępnej pod adre-
sem https://www.facebook.com/about/privacy. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w punkcie 3, a później do czasu odwołania 
zgody. 

7. Przysługuje Pani\Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania; usunięcia danych, gdy przetwarzanie danych nie następuje 
w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, lub w ramach sprawowania władzy publicznej; ograniczenia prze-
twarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; cofnięcia zgody, w przypadku, w którym przetwarzanie danych 
odbywa się na podstawie udzielonej zgody; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie da-
nych osobowych narusza przepisy prawa 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. 

 
KONTAKT DO ORGANIZATORA: 
Goleniowski Dom Kultury 
ul. Słowackiego 1 
72-100 Goleniów 
tel./fax 91 418 26 88 
 
Koordynator konkursu: Anna Obszyńska 


