
KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ BOMBKĘ BOŻONARODZENIOWĄ 
 

REGULAMIN KONKURSU 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie. 

2. Organizatorem Konkursu jest Gmina Miejska Turek, ul. Kaliska 59 oraz Gmina Turek, 

ul. Ogrodowa 4. 

3. Tematem Konkursu jest wykonanie bombki świątecznej, która weźmie udział w Konkursie, 

a następnie wraz z innymi bombkami Konkursowymi zostanie umieszczona na choince 

na Placu Wojska Polskiego w czasie imprezy plenerowej „Magia Świąt w Turku” 

w dniu 16 grudnia 2018 roku. 

 

§2 

Cel Konkursu 

Celem Konkursu jest: 

1) przybliżenie i podtrzymanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia wśród dzieci w wieku 

przedszkolnym, młodzieży szkolnej, jak i wśród pracowników zakładów pracy stowarzyszeń 

i instytucji, 

2) rozwijanie umiejętności plastycznych, 

3) nauka pracy w grupie oraz wspólne uczestnictwo i zdrowa rywalizacja. 

 

§3 

Uczestnicy Konkursu 

1. Konkurs skierowany jest do przedszkoli, szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi, 

stowarzyszeń, instytucji i zakładów pracy z terenu miasta Turek i gminy Turek. Konkurs nie 

jest skierowany do osób fizycznych. 

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

3. Wraz z pracą konkursową uczestnik zobowiązany jest dostarczyć Kartę uczestnictwa 

wypełnioną według wzoru załączonego do Regulaminu. 

4. Wykonaną bombkę wraz z Kartą uczestnictwa należy dostarczyć do siedziby Stowarzyszenia 

„Przystań” przy ul. Browarnej 13 w dniach od 10 do 15 grudnia 2018 roku w godzinach od 

16:00 do 20:00. 

5. Prace, które wpłyną po terminie lub będą uszkodzone nie będą brane pod uwagę. 

6. Zgłaszane prace nie będą zwracane uczestnikom Konkursu, z chwilą oddania na Konkurs 

prace przechodzą na własność organizatora wraz z prawami autorskimi i majątkowymi. 

 

§4 

Prace Konkursowe 

1. Każde przedszkole, szkoła, stowarzyszenie, instytucja czy zakład pracy zgłasza do Konkursu 

tylko jedną pracę – jedną sztukę bombki. 

2. Bombka powinna posiadać średnicę nie mniejszą niż 30 cm i powinna być zaopatrzona w hak 

mocujący umożliwiający zawieszenie jej na choince na Placu Wojska Polskiego. 



3. Na bombce przy zawieszce powinno być umieszczone godło – tj. pseudonim wykonawców. 

4. Bombka może mieć bazę styropianową, z drutu, z drewna, itp., ważne, aby był to materiał 

trwały – odporny na warunki atmosferyczne. 

5. Technika wykonania bombki - dowolna. 

 

§5 

Rozstrzygniecie Konkursu 

1. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora Konkursu w dniu 16 grudnia 2018 r. 

w siedzibie Stowarzyszenia „Przystań”, ul. Browarna 13, 62-700 Turek. 

2. Prace ocenione zostaną w następujących kategoriach: 

 I kategoria: przedszkola, 

 II kategoria: szkoły podstawowe z oddziałami gimnazjalnymi, 

 III kategoria: stowarzyszenia, instytucje i zakłady pracy. 

3. Komisja wyłoni trzech laureatów po jednym w każdej kategorii, którym przyzna nagrody 

główne. 

4. Komisja może przyznać także wyróżnienia. 

5. Ocenie podlegać będzie estetyka, pomysłowość, wkład pracy. 

 

§6 

Ogłoszenie wyników i przyznanie nagród 

1. Oficjalne rozstrzygniecie Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w niedzielę 16 grudnia 

2018 r. na Placu Wojska Polskiego ok. godz. 15-stej, podczas imprezy plenerowej pn. „Magia 

Świąt w Turku”. 

2. W przypadku nieobecności laureata, nagroda zostanie przekazana w czasie późniejszym. 

3. Pełne wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do publicznej wiadomości na miejskim i gminnym 

portalu internetowym: www.miastoturek.pl i www.gmina.turek.pl 

4. Wszystkie prace, które jury zakwalifikuje do Konkursu, zostaną uroczyście zawieszone na 

choince na placu Wojska Polskiego w dniu 16 grudnia 2018 roku w godzinach 15.00-17.00 

 

§7 

Postanowienia ogólne 

1. Osobą do kontaktu w sprawie Konkursu jest Bartosz Stachowiak – Dyrektor Muzeum Miasta 

Turku im. Józefa Mehoffera, tel. kontaktowy: (63) 222 30 86 

2. Przekazanie pracy na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.miastoturek.pl/
http://www.gmina.turek.pl/


Załącznik do regulaminu konkursu 

 na najpiękniejszą bombkę bożonarodzeniową 

 

 

Karta uczestnika 
 

 

Nazwa uczestnika: 

………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Adres ……………………………………………………………………………………………………………….……….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

 

Opiekun: ……………………………………………………………………………………………………….………….. 

 

Autor pracy/klasa/grupa/ ……………………….………………………………………………….……………. 

 

Godło tj. pseudonim wykonawców……………..……………………………………………………………… 

 

Kartę uczestnictwa należy oddać wraz z pracą w Stowarzyszeniu „Przystań” wraz z wykonaną 

bombką. 


