
BOMBOWY KONKURS  

KONKURS PLASTYCZNY 

 

Organizator:  
Galeria Przytyck  

Tarnogórskie Centrum Kultury  

  

I. Warunki uczestnictwa w konkursie 
 

1.W konkursie mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani  

w trzech kategoriach wiekowych: 

- MAŁA BOMBKA: dzieci do 11. roku życia 

- ŚREDNIA BOMBKA: młodzież od 12. do 17. roku życia 

- DUŻA BOMBKA: dorośli od 18. roku życia 

 

2. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. 

 

3. Prace należy składać do 4 grudnia (środa) 2013 r. do godziny 12:00 w Tarnogórskim Centrum 

Kultury w recepcji wraz z dołączonym opisem (patrz punkt III). 

 

II. Realizacja pracy konkursowej 

 

1. Zadaniem jest stworzenie papierowej bombki świątecznej zgodnie z przygotowanym przez 

Organizatora szablonem dotyczącym kształtu oraz zgodnie z podanymi instrukcjami. Cel to 

wykonanie oryginalnej dekoracji, dowolną techniką, umożliwiającą wyeksponowanie obiektu 

poprzez powieszenie jej (docelowo sufit w hollu TCK). Wzory szablonów znajdują się na stronie 

internetowej www.tck.net.pl.  

2. Temat dowolny. 

 

III. Zasady udziału 
 

1. Bombka powinna być przygotowana według schematu wskazanego przez Organizatora. 

2. Do pracy należy dołączyć opis zgodnie z poniższym wzorem: 

 

IMIĘ I NAZWISKO   

WIEK, NAZWA KATEGORII  

TELEFON KONTAKTOWY  

OPCJONALNIE:  

- NAZWA SZKOŁY BĄDŹ 

INSTYTUCJI ZGŁASZAJĄCEJ 

UDZIAŁ W KONKURSIE  

- IMIĘ I NAZWISKO OPIENKUNA 

- TELEFON KONTAKTOWY   

 

 

Prosimy o wypełnienie tabeli DUŻYMI LITERAMI.  

 

3. Wszystkie prace biorące udział w konkursie zostaną wyeksponowane w głównym hollu TCK  

w dniach od 6 grudnia 2013 – 15 stycznia 2014. 

 

IV. Nagrody 

 



1. Jury powołane przez Organizatora wyłoni główne nagrody oraz wyróżnienia w poszczególnych 

kategoriach. 

2. Ogłoszenie wyników nastąpi 6 grudnia 2013 o godz. 15:00 na stronie internetowej. 

 

UWAGI:  
Wykonanie pracy oraz przyjęcie jej przez Organizatora konkursu powoduje przeniesienie własności 

pracy na rzecz Organizatora oraz obejmuje w szczególności następujące obszary działania: 

1) prawo do niepłatnego zezwolenia na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, 

2) prawo do zwielokrotnienia dokumentacji techniką reprograficzną oraz cyfrową. 

Uczestnik zgłaszający prace do konkursu podaje swoje dane osobowe i tym samym wyraża zgodę 

na przetwarzanie tych danych przez Organizatora konkursu.  

Zgłoszenie pracy przez Uczestnika Konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.  

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.  

 

 

 


