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Organizator: 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy  

w Cybince 

Anioł 
Bożonarodzeniowy 



 
 

Anioł to w różnych religiach niebiańska istota nadprzyrodzona 
pośrednicząca między Bogiem a ludźmi, będąca uosobieniem 
dobroci i doskonałości, wyobrażana zwykle w ludzkiej postaci  

z białymi skrzydłami. 

Wyraz anioł przeniknął do polszczyzny z języka czeskiego,  
który zawdzięcza go misji Cyryla i Metodego.  

Pierwotnie pochodzi on od greckiego słowa ἄγγελος  
(ángelos, według wymowy bizantyjskiej ánhielos),  

oznaczającego oryginalnie „posłaniec”. 
 

 
 

1. Organizatorem konkursu pt. „Anioł Bożonarodzeniowy” jest  

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Cybince. 

2. Celem konkursu jest: 

a. kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych, 

b. umożliwienie uczestnikom prezentacji własnych dokonań 

twórczych, 

c. kształtowanie wyobraźni plastycznej, 

d. rozwijanie zdolności manualnych. 

 



3. Zadanie konkursowe: 

a. Przedmiotem konkursu jest wykonanie w formie przestrzennej 

„Postaci Anioła Bożonarodzeniowego”. Liczy się inwencja twórcza, 

pomysłowość, kreatywność, estetyka wykonania, różnorodność 

wykorzystanych materiałów, odzwierciedlenie tematu konkursu. 

b. Technika wykonania – dowolna. 

c. Format – wysokość: maks. 60 cm; szerokość dowolna. 

4. Kategorie konkursu: 

a. Praca rodzinna. 

5. Uczestnicy konkursu: 

a. Konkurs skierowany jest do mieszkańców gminy Cybinka. 

6. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

a. Podpisane zdjęcia, jedno, na którym będzie widniała praca i jej 

wykonawcy, a drugie, na którym będzie znajdowała się tylko sama 

praca, należy przesłać poprzez specjalnie przygotowany formularz 

na stronie internetowej, w terminie do 30 listopada 2020 r.  

b. W osobnym pliku należy przesłać metryczkę, w terminie również 

do 30 listopada 2020 r. 

c. Prace, których zdjęcia będą nadesłane po wyznaczonym terminie, 

nie będą brały udziału w Konkursie. Brak terminowo przesłanej 

karty zgłoszenia będzie równoznaczny z brakiem możliwości 

udziału w Konkursie. 

d. Zdjęcie pracy plastycznej przesłane drogą elektroniczną 

niespełniające któregokolwiek z warunków, o których mowa  

w Regulaminie Konkursu, w tym przesłane po terminie, zostanie 

wykluczone z udziału w konkursie. 

e. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa 

powołana przez Organizatora, zwana dalej „Komisją”. 



f. Komisja zobowiązana jest do zachowania bezstronności podczas 

oceny poszczególnych prac. 

g. Lista laureatów oraz wszystkie prace udostępnione będą na stronie 

internetowej www.cybinka.pl, www.biblioteka-cybinka.pl oraz 

mediach społecznościowych. 

h. O wynikach konkursu i sposobie odbioru nagród zwycięzcy zostaną 

powiadomieni telefonicznie. 

i. Pozostali autorzy prac konkursowych otrzymają nagrody 

pocieszenia. 

7. Postanowienia ogólne: 

a. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie  

w bazie danych Konkursu informacji osobowych zawartych  

na metryczce każdej z prac. 

b. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora 

materiałów dostarczonych do konkursu do działań informacyjno-

promocyjnych. 

c. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

d. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie,  

jeżeli nastąpi taka konieczność i prawo ostatecznej interpretacji 

powyższego regulaminu. 

http://www.cybinka.pl/
http://www.biblioteka-cybinka.pl/

