
 REGULAMIN 
 

 

KONKURS PLASTYCZNY  

„ŚWIĄTECZNA KARTKA Z ŻYCZENIAMI” 

 

 

I. ORGANIZATOR: 

1. Organizatorem konkursu jest Rzeszowski Dom Kultury. 

2. Konkurs „Świąteczna kartka z życzeniami” jest realizowany w ramach  

„IV Budziwojskiego Kiermaszu Bożonarodzeniowego”. 

 

II. CELE KONKURSU:  

1. Rozbudzanie wyobraźni, kreatywności, wrażliwości artystycznej. 

2. Popularyzacja twórczości plastycznej. 

3. Pielęgnowanie tradycji bożonarodzeniowej wśród dzieci i młodzieży.  

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne wykonanie tradycyjnej kartki 

świątecznej z autorskimi życzeniami świątecznymi. 

2. Prace mają mieć charakter płaski (nie wyklejamy pracy m.in. makaronami, kaszą, 

plasteliną, patyczkami). Technika pracy jest dowolna: np. malarstwo, rysunek, wycinanka, 

wydzieranka, grafika, kolaż. 

3. Maksymalny format pracy to A5.  

4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną kartkę z autorskimi życzeniami. 

5. Autorem kartki świątecznej z życzeniami może być tylko jedna osoba.  

6. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku 6 - 15 lat. 

7. Nadesłane na konkurs kartki świąteczne wraz z autorskimi życzeniami zostaną 

opublikowane na stronie internetowej www.rdk.rzeszow.pl, na portalu społecznościowym 

Facebook www.facebook.com/RDK.Rzeszow oraz zawisną na choinkach w filiach 

Rzeszowskiego Domu Kultury.  

8. Organizator zastrzega sobie prawo odsunięcia od konkursu kartek świątecznych  

z autorskimi życzeniami naruszających dobre obyczaje. Jest to równoznaczne  

z brakiem możliwości uczestnictwa takiej pracy w konkursie. 

 

IV. CZAS TRWANIA KONKURSU: 

1. Konkurs trwa od 8 do 21 grudnia 2020 r. 

2. Ogłoszenie wyników nastąpi 22 grudnia 2020 r.  

3. Informacja o laureatach zostanie zamieszczona na stronie internetowej Rzeszowskiego 

Domu Kultury www.rdk.rzeszow.pl oraz na profilu Rzeszowskiego Domu Kultury na 

portalu społecznościowym Facebook.  Laureaci otrzymają również wiadomość drogą 

mailową lub telefoniczną. 

 

 

 



V. ZGŁOSZENIA: 

1. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać kartkę świąteczną z autorskimi życzeniami 

wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia i klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania 

danych osobowych (Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu „Świąteczna kartka z życzeniami” ). 

2. Kartę zgłoszenia wypełnia oraz podpisuje Rodzic/ Opiekun Prawny niepełnoletniego 

uczestnika konkursu. Karta powinna być wypełniona czytelnie, drukowanymi literami. 

3. Przygotowaną kartkę świąteczną należy wrzucić do jednej ze skrzynek na listy  

przy następujących filiach Rzeszowskiego Domu Kultury, na terenie miasta Rzeszowa:  

 filia Staromieście – ul. Staromiejska 43 a, 

 filia Przybyszówka - ul. Dębicka 170, 

 filia Staroniwa- ul. Staroniwska 46, 

 filia Pobitno - ul. Konfederatów Barskich  43 a, 

 filia Słocina – ul. Paderewskiego 154, 

 filia Zalesie - ul. Wieniawskiego 84, 

 filia Country – ul. Herbowa 3, 

lub przesłać drogą tradycyjną na adres : 

Rzeszowski Dom Kultury filia Budziwój, ul. Budziwojska 194, 35-317 Rzeszów. Liczy  

się data wpływu pracy  do placówek.  

 

VI. NAGRODY: 

1. W konkursie zostaną przyznane trzy nagrody główne. 

2. Przy ocenie prac pod uwagę będą brane oryginalność i pomysłowość pracy, estetyka  

i staranność wykonania oraz zgodność pracy z tematyką konkursu. 

3. Odbiór nagród nastąpi w siedzibie Organizatora, tj. w Rzeszowskim Domu Kultury  

ul. Staromiejska 43 a, w terminie od 29.12.2020 r. do 12.01.2021 r.,  

w dni robocze od godziny 9:00 do 15:30.  

4. Nagrody nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.  

5. W przypadku odmowy przyjęcia lub nie odebrania nagrody w w/w terminie laureat traci 

prawo do nagrody i staje się ona własnością Organizatora. 

6. Laureat konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. 

7. Decyzje Organizatora są ostateczne i nieodwołalne. 

 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu pozostają własnością Organizatora, który 

zastrzega sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji i reprodukcji prac w celach promocyjnych. 

2. Prace przesłane do konkursu nie będą zwracane. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. 

4. Sprawy nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

5. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.  

6. Informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu : 17 860 33 03 lub 

518 191 764 2 w godzinach  10:00 – 17:00. 

 

 

 

 


