
REGULAMIN KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZE 

DRZEWKO BOŻONARODZENIOWE 

INFORMACJE OGÓLNE 

Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs na Najładniejsze Drzewko 
Bożonarodzeniowe. 
Organizatorem konkursu Wołowski Ośrodek Kultury 
Przedmiotem Konkursu jest: wykonanie ozdób choinkowych, koordynacja nad dekoracją 
wskazanej przez Organizatora  choinki, w ramach Gminnego Jarmarku Bożonarodzeniowego w 
Wołowie.  
Uczestnikami Konkursu są placówki oświatowe, tj.; Przedszkola, Szkoły Podstawowe i Gimnazja 
oraz Szkoły Ponadgimnazjalne położone na terenie gminy Wołów. 
 
CEL I ZADANIA KONKURSU 

Celem Konkursu jest zainteresowanie oraz przybliżenie dzieciom i młodzieży tradycji przystrajania 
drzewka świerkowego, związanych ze Świętami Bożego Narodzenia, w ramach Gminnego 
Jarmarku Bożonarodzeniowego w Wołowie.  

W ludowych zwyczajach w okresie przedświątecznym w domach wykonywane były ozdoby 
choinkowe. Przygotowywane one były głównie z: bibuły, kolorowego papieru, orzechów, szyszek, 
pestek owoców itp. i świadczyły o ogromnej fantazji i pomysłowości twórców. Najczęściej ozdoby 
te wykonywały dzieci pod czujnym okiem rodziców. Pięknie ozdobiona choinka była dziełem całej 
rodziny. Konkurs ma przybliżyć współczesnym dzieciom te dawne tradycje. Ponadto ma również 
na celu zintegrowanie dzieci, rodziców i nauczycieli w stworzeniu własnej wizji świątecznej 
choinki. 

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

Konkurs skierowany jest do placówek oświatowych , tj. Przedszkoli, Szkół Podstawowych, 
Gimnazjów oraz Szkół Ponadgimnazjalnych położonych na terenie gminy Wołów.  

Zadanie konkursowe polega na : 

 przygotowaniu ozdób świątecznych na jedno drzewko, wysokości do 2 metrów 

 dekoracja wskazanej przez Organizatora Choinki, w dniu 9 grudnia 2016 roku 

Ozdoby choinkowe mogą być wykonane dowolną techniką. Powinny posiadać cechy dekoracyjne, 
być przystosowane do zewnętrznych warunków atmosferycznych panujących w okresie jesienno-
zimowym oraz powinny dać się zawiesić na choince. Prace konkursowe mogą być wykonane np. z 
bibuły, słomy, kolorowego papieru, orzechów, szyszek, makaronu itp. Prosimy, aby każdy z 
Uczestników przygotował dekoracyjną zawieszkę z nazwą szkoły i kategorią wiekową.  

Gotowe do dekoracji choinki, udostępnione zostaną uczestnikom,  w dniu 9 grudnia 2016 roku 
(piątek), na wołowskim rynku, w godzinach między 9:00 – 14:00.  

Chęć udziału w konkursie deklaruje się na karcie zgłoszeń stanowiącej załącznik do niniejszej 
korespondencji. 

Z chwilą dekoracji Choinek, ozdoby choinkowe stają się własnością Organizatora, który przejmuje 
autorskie prawa majątkowe do dostarczonych prac bez ograniczeń w celu publicznej prezentacji. 

Organizator zastrzega sobie prawo do ekspozycji otrzymanych ozdób choinkowych do celów 



promocji miasta. 

Prace zgłoszone do Konkursu nie mogą zawierać treści powszechnie uznanych za wulgarne i 
obraźliwe. Nie mogą obrażać osób, ani też uczuć religijnych. 

KOMISJA  KONKURSOWA   

W skład komisji konkursowej: 

1) Danuta Arendarska – artysta plastyk 

2) Patrycja Olech-Stawiska – Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej 

3) Anna Mądrzycka - Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu  11 grudnia 2016 roku o godzinie 15:00.   

NAGRODY 

Komisja, w  kategorii: 

 Przedszkola – wybierze laureatów konkursu , tj. I miejsce 

 Szkoły podstawowe - wybierze laureatów konkursu , tj. I miejsce 

 Gimnazja - wybierze laureatów konkursu , tj. I miejsce 

 Szkoły ponadgimnazjalne – wybierze laureatów konkursu, tj. I miejsce 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika wszystkich zapisów 
regulaminu.  

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie w czasie trwania konkursu i zobowiązuje 
się do natychmiastowego powiadomienia o zaistniałych zmianach.  

Wszelkich informacji na temat Konkursu udziela sekretariat Wołowskiego Ośrodka Kultury pod nr 
telefonu 713892643 lub osobiście w siedzibie WOK, Sikorskiego 6, 56-100 Wołów. 


