
                   „Dzień Babci i Dziadka 2022”              

 

REGULAMIN: 

Organizatorem Konkursu jest Żychliński Dom Kultury. 

Adres Organizatora: ul. Fabryczna 3, 99-320  Żychlin. 

Informacji na temat konkursu udziela koordynator konkursu Joanna Cieniewska pod numerem 

telefonu 576 449 679. 

Informacje  dostępne są także na stronie internetowej ŻDK: www.zedek.pl i facebooku 

Konkurs realizowany jest pod nazwą: „Dzień Babci i Dziadka 2022” – moja kartka laurkowa dla Babci 

lub Dziadka. 

Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych. 

Zgłoszenia dokonuje Rodzic lub prawny Opiekun uczestnika Konkursu. 

 Konkurs trwa od 13 do 19 stycznia 2022 r. 

 

Celem konkursu jest: 

-wychowanie dzieci do poszanowania osób starszych; 

-umacnianie więzi międzypokoleniowych; 

-kształtowanie w dzieciach postawy wdzięczności za dobro otrzymywane od najbliższych, w tym babć 

i dziadków; 

-aktywizacja dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym, 

-rozwijanie kreatywności i wyobraźni dziecięcej, 

-umożliwienie najmłodszym zaprezentowania indywidualnych zdolności twórczych. 

 

Aby wziąć udział w konkursie, należy : 

-pobrać ze strony internetowej Żychlińskiego Domu Kultury zaproponowany przez nas szablon, 

 (DO POBRANIA PONIŻEJ) 

-ozdobić kartkę w dowolny sposób (technika dowolna), 

-po wykonaniu, pracę wraz z poprawnie wypełnioną kartą zgłoszenia oraz podpisanym oświadczeniem 

RODO należy dostarczyć do Żychlińskiego Domu Kultury do 19.01.2022 do godziny 19.00 . 

(KARTA ZGŁOSZENIA ORAZ OŚWIADCZENIE RODO DO POBRANIA PONIŻEJ) 

Jedno dziecko może przedstawić jedną pracę do Konkursu. 

http://www.zedek.pl/


Do Konkursu nie będą dopuszczone prace wykonane zespołowo – zakłada się, że zgłoszona praca ma 

tylko jednego autora. 

 

Kryteria oceny prac: 

 Ocenie podlegać będą następujące elementy prac plastycznych: 

-spełnienie wymogów formalnych, 

-oryginalność i pomysłowość, 

-estetyka pracy. 

Prace będą oceniane przez Jury powołane przez Organizatora. 

Spośród wszystkich nadesłanych prac autorom 2 najlepiej ocenionych prac zostaną przyznane nagrody  

w postaci BONÓW  UPOMINKOWYCH o wartości 50 zł. dla Babci i Dziadka na zakupy w sklepie 

Rossmann. 

 

Postanowienia końcowe : 

Prace konkursowe stają się własnością Organizatora. 

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji 

o uczestnikach i zwycięzcach konkursu. 

Osoby nagrodzone i wyróżnione w konkursie zostaną o tym fakcie poinformowane drogą telefoniczną. 

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi dnia 20 stycznia 2022 r. - odbiór nagród do 21.01.2022 r. do 

godz.18.00 

Z przeprowadzenia rozstrzygnięcia Konkursu zostanie sporządzony protokół, który zostanie podpisany 

przez wszystkich członków Jury. 

Decyzje Jury co do wyboru nagrodzonych prac są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

Wyniki Konkursu i nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej i na portalu 

społecznościowym Organizatora . Z prac konkursowych zostanie utworzona wystawa w ŻDK. 

Przesyłając pracę na konkurs jednocześnie wyrażacie Państwo zgodę na udział w konkursie swoich 

podopiecznych, a co za tym idzie zgodę na publiczną prezentację pracy wraz z imieniem i nazwiskiem 

autora pracy na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych (stronie Facebook) 

Organizatora oraz ewentualnie środkach masowego przekazu, celem promocji konkursu. 

Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją i przyjęciem warunków niniejszego 

Regulaminu. 

 

 


