
Regulamin konkursu Świąteczne pierniki 

 

Organizator konkursu: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej 

Warunki uczestnictwa: 

1. Do konkursu zapraszamy uczniów klas 1-3 szkół podstawowych z terenu Bielska-Białej 

oraz powiatu bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego. 

2. Celem konkursu jest: 

 zachowanie tradycji pieczenia świątecznych pierników, 

 rozwijanie twórczej aktywności i wyobraźni dzieci, 

 kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia, 

 propagowanie rodzinnego spędzania czasu wolnego. 

3. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie z ciasta piernikowego wypieku 

o wymiarach: min. 10,5 x 14,8 cm (format A6), max. 14,8 x 21 cm (format A5) oraz jego 

własnoręczne ozdobienie. Technika uzyskania formy piernika jest dowolna, np. wycięcie 

foremką, ulepienie, odciśnięcie. Technika zdobienia – dowolna. 

4. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. 

5. Piernik powinien być odpowiednio zapakowany i opatrzony metryczką, zawierającą 

następujące dane: imię i nazwisko autora, nazwa szkoły oraz klasa, numer telefonu 

kontaktowego do opiekuna / rodzica. 

6. Wraz z pracą należy dostarczyć wypełnioną i podpisaną przez rodzica bądź opiekuna 

prawnego zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz obowiązek informacyjny 

(wzory w załączniku). 

7. Udział w konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem, iż dostarczona praca jest 

wykonana własnoręcznie przez uczestnika i nie narusza dóbr osobistych innych osób. 

Przebieg konkursu: 

1. Termin składania prac upływa 20 grudnia 2022 r. 

2. Prace należy dostarczyć na adres: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-

Białej, Wydział Zbiorów Audiowizualnych, ul. Komorowicka 48, 43-300 Bielsko-Biała. 

3. Prace dostarczone po dniu 20 grudnia 2022 r. nie wezmą udziału w konkursie. 

4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 21 grudnia 2022 r. na stronie internetowej 

biblioteki (www.pbw.bielsko.pl). 

5. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o terminie wręczenia nagród. 

 



Ocena prac: 

1. Oceny prac dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez organizatora konkursu. 

2. Przy wyborze najlepszych prac Komisja będzie się kierowała następującymi kryteriami:  

 ogólne wrażenie artystyczne, 

 estetyka wykonania i oryginalność pomysłu, 

 dobór i wykorzystanie elementów zdobniczych, 

 wkład pracy (stosownie do wieku autora). 

Postanowienia końcowe: 

1. Uczestnikom konkursu nie przysługuje prawo odwołania od decyzji Komisji 

Konkursowej. 

2. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na prezentację prac 

konkursowych w siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej. 

Autorzy będą mogli odebrać swoje prace po 30 stycznia 2023 r. 

3. Wszelkie sprawy sporne rozstrzygane będą przez Komisję Konkursową. 

4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie. 


