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KONKURS NA WYKONANIE GWIAZDY BETLEJEMSKIEJ 

  

1. Konkurs jest skierowany do uczniów gimnazjów. 

2. Celem konkursu jest propagowanie tradycji związanej ze Świętami Bożego Narodzenia    

i popularyzacja sztuki wśród młodzieży. 

3. Prace konkursowe mogą być wykonane indywidualnie lub zespołowo (grupa max. 4 osób)  

pod opieką nauczyciela. 

4. Do wykonania gwiazdy można użyć dowolnych materiałów i technik.  

5. Wymagania konstrukcyjne: 

- gwiazda ośmioramienna o średnicy do 100 cm.  

- zamontowana na drzewcu o długości ok. 1,5 m. 

- gwiazda może być statyczna lub ruchoma. 

6. Konstrukcja gwiazdy powinna być stabilna, wykończona estetycznie ze wszystkich stron. 

7. Gotową gwiazdę należy dostarczyć na własny koszt do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego 

im. Papieża Jan Pawła II w Biłgoraju, ul. Krzeszowska 1, w terminie do dnia 18 grudnia 2017r. 

 do godziny 15.00. 

8. Każdą pracę należy opatrzyć kartą zgłoszeniową w zamkniętej kopercie (wzór karty 

zgłoszeniowej  w załączeniu). 

9. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora. 

10. Kryteria oceniania: 

- nawiązanie do tradycji 

- nowatorstwo 

- samodzielność wykonania 

- dekoracyjność 

- ogólne wrażenie artystyczne 

11. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi w trakcie Orszaku 

Trzech Króli w dniu 6 stycznia 2018r. 

12. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.   

13. O szczegółach dotyczących wręczenia nagród zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie. 

KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE    

IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II                           

w Biłgoraju 

            23-400 Biłgoraj, ul. Krzeszowska 1,            tel/ fax: 084/  686-74-75 

v          www.kgilo.lbl.pl                                           e-mail:kgilo_bilgoraj@wp.pl 

 

 

 

 

 

  



14. Zwycięska gwiazda będzie prowadzić „Orszak Trzech Króli” przez Biłgoraj w dniu 6 stycznia 

2018r. oraz weźmie udział w Ogólnopolskim Konkursie na Gwiazdę Betlejemską. 

15. Prace konkursowe należy odebrać w terminie do 26.01.2018r. (nieobrane przechodzą na 

własność organizatora) . 

16. KLO zastrzega możliwość wykorzystania prac konkursowych w publikacjach. 

17. Zgłaszanie prac konkursowych jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na 

rzecz Organizatora, o którym mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich 

i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz.83) oraz publikacji w wydawnictwach 

wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie. Uczestnik konkursu 

oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez Organizatora  

w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych 

osobowych oraz ich weryfikacji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie prac 

powstałe podczas transportu.  

18. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu.  

19. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (84) 686 74 75. 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

ORAZ ORSZAKU TRZECH KRÓLI W DNIU 6 STYCZNIA 2018 R. 

 

 

 

 
W załączeniu:  
 

1. Karta zgłoszeniowa (musi być dołączona do pracy)   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              



 

 

Karta zgłoszeniowa 

 

Imię i nazwisko (imiona i nazwiska) autora/ów: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

 

Nazwa, adres i tel. szkoły: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………..…………………………………………………………………………………………………….………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Imię i nazwisko opiekuna: 

……………………………………..………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Nr telefonu i e-mail opiekuna: 

…………………………………………..……………………………………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Oświadczam, że zostałem/am  zapoznany/a  z regulaminem konkursu i akceptuje jego treść.  

 

 

………………………………………………………….                                                   …………………………………………………… 

                  Miejscowość i data                                                                                       Podpis opiekuna 

 

 

 

 
 

 


