
Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbieli 
zaprasza do udziału w konkursie bożonarodzeniowym na wykonanie szopki 

w roku 2021 
 

1.Konkurs  organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kołbieli adresowany jest do rodzin, 

grup przedszkolnych, szkolnych i innych oraz osób indywidualnych 

2.Warunkiem udziału jest dostarczenie w odpowiednim terminie Karty Uczestnika, która jest 

załącznikiem, tego dokumentu. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją poniższych 

regulaminów. 

 

3.NAGRODY I WYRÓŻNIENIA: 

Jury przyznaje nagrody w konkursie wyróżnionym przez jury uczestnikom.  

I miejsce – bon prezentowy w wysokości 300,00 zł do realizacji w księgarni internetowej 

II miejsce – bon prezentowy w wysokości 200,00 zł do realizacji w księgarni internetowej  

III miejsce – bon prezentowy w wysokości 100,00 zł do realizacji w księgarni internetowej 

Wszystkie zespoły  i osoby indywidualne biorące udział w konkursie otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

4. W przeglądzie mogą brać udział grupy oraz osoby indywidualne, przy czym Kartę Uczestnika grupy 

dziecięcej lub dzieci wypełnia pełnoletni opiekun (np. rodzic, opiekun prawny, w przypadku grupy 

szkolne lub przedszkolnej nauczyciel) 

5.Uczestnicy przygotowują (indywidualnie lub grupowo) jeden eksponat w dowolnej technice 

plastycznej, z zachowaniem nie przekraczalnej wielkości 1m x 1m x 1m. 

6.Zakwalifikowanie do konkursu odbywa się poprzez nadesłanie Karty Uczestnictwa do dnia 

26.11.2021 (podpisany skan Karty Uczestnika należy wysłać na adres mailowy: biblioteka-

kultura@kolbiel.pl lub w wersji papierowej dostarczyć do Biblioteki ul. Szkolna 1 w Kołbieli). 

7. Eksponaty na wystawę należy dostarczyć w niedzielę 28.11.2021 w godz. 17.00 – 18.00 do kościoła 

p.w. Św. Trójcy w Kołbieli.  

8.Ocenianie: 

Jury oceniać będzie: 

- samodzielność wykonania  

- staranność i estetykę 

- oryginalność w doborze techniki plastycznej 

- artystyczną wyjątkowość prac 

9.Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas kiermaszu bożonarodzeniowego w 

dn. 5.12.2021 r.  

10. O termin odbioru prac z otwartej wystawy będącej ekspozycją uczestnicy zostaną 

poinformowania drogą mailową lub/i telefoniczną w późniejszym terminie. 

11. Organizator (GBP w Kołbieli), zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie modyfikacji 

postanowień powyższego regulaminu, jak również przerwania lub odwołania konkursu. Informacje o 



wprowadzeniu ewentualnych zmian będą zamieszczane na stronie www.bibliotekakolbiel.pl i 

wchodzą w życie z dniem publikacji.  

WIĘCEJ INFORACJI:  

Katarzyna Bajer 

(25) 757 39 92 wew. 107 

biblioteka-kultura@kolbiel.pl 

 

 


