
GMINNY KONKURS PLASTYCZNY
„BOMBKA CHOINKOWA”

Bombki ozdobią choinkę przy szopce na rynku  
w Radomyślu Wielkim

1. Organizator: 
Samorządowe Centrum Kultury  i Bibliotek w Radomyślu Wielkim ogłasza 
konkurs na bombkę choinkową. 

2. Cele konkursu:
Celem konkursu jest kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych, 
kształtowanie własnej inwencji twórczej, wyobraźni, poszerzenie  
i popularyzowanie wiedzy wśród dzieci i młodzieży.

3. Kategorie wiekowe:

Kat. I – uczniowie klas 0 – III
Kat. II – uczniowie klas IV – VI
Kat. III – uczniowie klas  VII - VIII
Kat. IV – uczniowie szkół ponadpodstawowych

 Uczestnik konkursu powinien dostarczyć tylko jedną pracę.

4. Technika i forma pracy:
 Bombkę można wykonać dowolną techniką
 Użyte materiały powinny być  odporne na warunki atmosferyczne 

(np. guziki, cekiny, materiał, sznurek itp.)
 Bombkę można zabezpieczyć bezbarwnym lakierem odpornym na 

warunki atmosferyczne 
 Bombka powinna posiadać zawieszkę

Do wykonanej bombki należy dołączyć wizytówkę według niżej podanego 
wzoru:
- imię i nazwisko autora
- wiek (klasa)
- adres placówki



Powyższe informacje powinny być solidnie przytwierdzone do pracy ucznia 
w formie wizytówki, należy również dołączyć oświadczenie o zgodzie na 
przetwarzanie danych osobowych (załącznik w regulaminie)

5. Kryteria Oceny:

Komisja oceniać będzie według następujących kryteriów:
 pomysłowość wykonania pracy
 zastosowanie ciekawej techniki plastycznej
 materiały dostosowane do warunków atmosferycznych

                  i  zabezpieczenie przed ich wpływem
 estetyka wykonania i wkład pracy

  Średnica bombki nie może być mniejsza niż 12 cm.

Prace nie podlegają zwrotowi. Posłużą do dekoracji choinki, która 
będzie stała przy szopce na rynku w Radomyślu Wielkim.

Organizator przewiduje nagrody rzeczowe za najlepsze prace wytypowane 
przez komisję. 

6. Termin składania prac konkursowych: 
do 21 listopada 2022 r.( poniedziałek )
Miejsce: SCKiB w Radomyślu Wielkim- Biblioteka

Otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 06.12.2022 r.
( wtorek ) na rynku w Radomyślu Wielkim podczas akcji
 „Wspólne Dekorowanie Choinki”. 

Odbiór nagród będzie możliwy od 07.12.2022 ( środa ) w siedzibie 
SCKiB w Radomyślu Wielkim, ul. Rynek 29.

Wyniki konkursu zostaną podane na stronach facebook i www
 SCKiB i Urzędu Gminy w Radomyślu Wielkim.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE  


