
Konkurs  

ANIOŁ BOŻONARODZENIOWY 

Anioł Bożonarodzeniowy 

Anioły odgrywają w historii Bożego Narodzenia ważną rolę. Anioł Gabriel zwiastuje 

Marii narodziny syna. Anioł przynosi pasterzom radosną nowinę: "Dziś w mieście 

Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan" (Łk 2, 11). 

A niebieski zastęp aniołów intonuje pieśń: "Chwała Bogu na wysokościach, a na 

ziemi pokój ludziom Jego upodobania" (Łk 2, 14). Anioł przychodzi wielokrotnie we 

śnie do Józefa i wyjaśnia mu, co się wydarzyło i jak ma na to zareagować. Scen 

bożonarodzeniowych nie można wyobrazić sobie bez aniołów. 

Cel konkursu 

1. zachowanie tradycji związanych z Bożym Narodzeniem; 

2.  rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci, młodzieży i dorosłych oraz poszerzanie 

uzdolnień w dziedzinie plastyki; 

3.  kształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa gminy Sompolno wobec sztuki  

oraz kultywowanie tradycji związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia; 

4.  popularyzacja twórczości utalentowanych mieszkańców gminy Sompolno. 

Przepisy ogólne 

1. Organizatorem konkursu „Anioł Bożonarodzeniowy” jest Miejsko-Gminny Ośrodek 

Kultury w Sompolnie, Plac Wolności 26, tel.63 2714134. 

Warunki uczestnictwa 

1. W konkursie mogą wziąć  osoby w wieku powyżej 5 lat, 

2. Uczestnicy konkursu wykonują 1 pracę przestrzenną. 

3. Na konkurs można zgłaszać tylko własnoręcznie wykonane przez siebie prace. Wielkość 

Anioła- minimum 40 cm. 

4. Technika:  drewno, metal, tworzywa sztuczne, glina,  wosk, gips., ceramika, , itp. oraz 

wzajemne połączenie wymienionych technik. 

5. W pracach mogą być zastosowane różnorodne materiały naturalne (papier, folia, drewno, 

metal, glina, słoma, siano, tkanina ,sznurek i itp.  

Kryteria oceny 

1.  zgodność prac z tematem;                                                                                                                              

2.  jakość i estetyka wykonania                                                                                                                                                

3.  indywidualne podejście do tematu;                                                                                                        

4.  pomysłowość, oryginalność pomysłu;                                                                                                                                                                       

5. walory artystyczne: estetyka kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania,                     



6. samodzielność wykonania                                                                                                                                                          

7. umiejętne zastosowanie wybranej techniki. 

Termin i warunki dostarczenia prac 

1. Każdy uczestnik do dnia 20 grudnia 2019 dokonuje zgłoszenia do konkursu 

telefonicznie pod nr 63 2714134 lub osobiście w siedzibie M-GOK Sompolno, 

2. Prace należy dostarczyć w dn. 06-01-2020 roku do M-GOK Sompolno (o godz. każdy z 

uczestników zostanie poinformowany telefonicznie). 

Ocena prac i zasady przyznawania nagród 

3. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne i nie 

przysługuje od nich odwołanie. 

4. Autorzy zwycięskich prac zostaną nagrodzeni, dla pozostałych uczestników 

przewidziane są wyróżnienia. 

5. Nagrody zostaną wręczone w dn. 06.01.2020 podczas” Orszaku Trzech Króli”  w 

Sompolnie.  

6. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do 

nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art.50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. O 

prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 1994 r., Nr 24, poz.83) oraz do 

publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w 

Internecie. 

Podczas imprezy Orszak Trzech Króli, organizator będzie utrwalał przebieg programu artystycznego imprezy w postaci obrazów cyfrowych, 

w związku z czym istnieje możliwośd utrwalenia danych biometrycznych w postaci wizerunku twarzy, osób uczestniczących                                                

w imprezie. Wejście na teren imprezy, jest  równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku 

utrwalonego podczas imprezy na różnych polach eksploatacji tj. publikacji w prasie, na stronach internetowych oraz portalach 

społecznościowych, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.   w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO, w celu promocji imprezy i działalności gminy. 

Jednocześnie informujemy, że: 

1) Administratorem danych osobowych jest Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury   w Sompolnie. 

2) Kontakt do inspektora danych osobowych: e-mail: inspektor@osdidk.pl,  
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacj zadań i mogą udostępniane innym odbiorcom, 

4) Administrator danych osobowych, przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz na 

podstawie udzielonej zgody. 
5) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  przenoszenia danych, wniesienia 
skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez 
okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
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