
 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO:  

„ŚWIĄTECZNA BOMBKA ZROBIONA LEPSZA NIŻ KUPIONA” 

 

ORGANIZATOR: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

CEL: Propagowanie tradycji związanych z obchodami Świąt Bożego Narodzenia, rozwijanie 

kreatywności, wrażliwości i wyobraźni plastycznej dzieci oraz promocja twórczo działających 

przedszkoli województwa kujawsko-pomorskiego 

 

UCZESTNICY: Konkurs kierowany jest do przedszkolaków z przedszkoli działających na terenie 

województwa kujawsko-pomorskiego. 

 

WARUNKI KONKURSU 

 Zadaniem konkursowym jest wykonanie przez dzieci własnych, oryginalnych bombek na 

choinkę bożonarodzeniową. 

 Na konkurs przyjmowane są wyłącznie prace indywidualne – każda bombka ma mieć tylko 

jednego autora. 

 Każde przedszkole może dostarczyć na konkurs do trzech prac.  

 Technika wykonania prac jest dowolna. 

 Średnica bombki nie może przekraczać 20 cm. 

 Każda bombka musi mieć zaczep umożliwiający podwieszenie jej na choince.  

 Do pracy należy dołączyć kartkę zawierającą dane uczestnika konkursu: imię i nazwisko, 

wiek, nazwę przedszkola, imię i nazwisko wychowawcy, adres e-mailowy oraz numer 

telefonu kontaktowego, adres do korespondencji.  

 

TERMIN: Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego,  

Gabinet Marszałka, Plac Teatralny 2 

87-100 Toruń z dopiskiem „Świąteczna bombka” 

 

Termin nadsyłania prac upływa z dniem 12 grudnia 2014 roku (decyduje data stempla 

pocztowego). 

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl.  

 

NAGRODY: W konkursie przyznane zostaną trzy główne nagrody: za 1, 2 i 3 miejsce oraz dziesięć 

równorzędnych wyróżnień.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

http://www.kujawsko-pomorskie.pl/


 Na uroczyste wręczenie nagród zwycięzcy zostaną zaproszeni drogą e-mailową  

i telefoniczną. Wręczenie nagród nastąpi w dniu 20.12.2014 r. w siedzibie Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

 Prace będą oceniane przez specjalnie powołane jury, które wyłoni laureatów konkursu. 

 Prace przechodzą na własność organizatora, który ma prawo wykorzystać je jako element 

świątecznej wystawy oraz jako materiał promocyjny.   

 Obowiązkiem Przedszkola jest poinformowanie Rodziców/Opiekunów o regulaminie 

niniejszego konkursu. 

 Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na 

publikacje materiałów z przebiegu konkursu.  

 Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Katarzyna Leśny tel. 56 62 18 396. 

 Udział w konkursie  jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych  dla potrzeb niezbędnych do organizacji Konkursu (określonych w Ustawie  

o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 


