
 
 
 

 

Konkurs na  
„Gwiazdę kolędniczą” 
 
Organizatorzy konkursu: 
 
Muzeum Zagłębia w Będzinie 
…………………………………………… 
Fundacja Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek 
„Również o tym czasie po małych miasteczkach, wieczorami żaki 

obchodzą wszystkie domostwa z gwiazdką, która urządzona w rodzaju 

transparentu, świeci się w przetaku, obsadzonym na długim drążku * 

 
Michał Federowski „Lud okolic Żarek, Siewierza i Pilicy…”, s. 150-151, Warszawa 1888 

 
Gwiazdy wykonywane były z przetaka, tj. dużego okrągłego sita 
oklejonego bibułą oraz papierem, w środku którego umieszczano palącą 
się świeczkę. 

 

Konkurs skierowany jest do uczniów przedszkoli, uczniów szkół podstawowych i średnich oraz 

osób dorosłych. 

CELE KONKURSU:  

 Utrwalanie i upowszechnianie regionalnej tradycji kolędniczej  

 Rozwijanie zdolności manualnych i poczucia estetyki 

 Pogłębianie identyfikacji ze swoją „Małą Ojczyzną” 

REGULAMIN KONKURSU:  
1. Pracę konkursową można wykonać indywidualnie lub grupowo. 
2. „Gwiazda kolędnicza” powinna być wykonana tradycyjnymi technikami, ale bez użycia 

świeczek. Może być ruchoma (obrotowa).  
3. Wielkość „gwiazdy” powinna mieścić się w wymiarach: średnica min 50 cm - max 120 cm, 

długość kija od 180 cm do 200 cm. Gwiazda umieszczona na kiju musi mieć możliwość 
demontażu (osobno gwiazda, osobno kij – ze względów transportowych). 

4. Powołane przez Organizatora Jury konkursu weźmie pod uwagę: zgodność z tradycją, 
dekoracyjność, staranność wykonania oraz oryginalność pomysłu. 

5. Prace konkursowe należy dostarczyć do Muzeum Zagłębia w Będzinie – Pałac 
Mieroszewskich, (ul. Gzichowska 15, 42 – 500 Będzin) do dnia: 20 grudnia 2019 r. 
(poniedziałek –piątek w godz. 9.00 –16.00, sobota w godz. 9.00 –17.00). Prace mogą być 
przekazywane także drogą pocztową. (Koszt przesyłki pokrywa uczestnik). 

6. Prace muszą być opisane (imię i nazwisko, wiek, telefon, w przypadku pracy grupowej –
nazwa szkoły). 

7. Wyniki konkursu będą ogłoszone w styczniu na stronie internetowej 

www.muzeumzaglebia.pl oraz www.mfkip.pl 

8. W konkursie przyznane zostaną dyplomy i nagrody finansowe oraz wyróżnienia 

9. Wybrane gwiazdy zaistnieją w dekoracji Koncertu Galowego XXVI Międzynarodowego 

Festiwalu Kolęd i Pastorałek w kościele Nawiedzenia NMP w Będzinie – Syberce. 

10.  Prace złożone na konkurs będą do odbioru w poniedziałek 13.01.2020 r. w godz. 9.00 – 

12.00 w kościele Nawiedzenia NMP w Będzinie – Syberce (ul. bpa Adama Śmigielskiego 2), 

a po tym terminie przechodzą na własność Organizatora. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do publicznej prezentacji prac oraz podania w środkach 

masowego przekazu informacji o wynikach. 

12. Jury może ustanowić kategorie, w których prace będą oceniane. 

13. W przypadku prac indywidualnych, gdzie podawane będą dane osobowe do pracy musi 

zastać dołączona zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

http://www.muzeumzaglebia.pl/


Dane osobowe uczestnika konkursu      Będzin, dnia ................... 

Imię i nazwisko ....................................... 

kategoria wiekowa................................. 

nr tel.. .............................................. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

I. Ja niżej podpisany/a, wyrażam -zgodnie z treścią art.7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku (RODO) –wyraźną i dobrowolną 

zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych przez Administratora Danych tj. 

Muzeum Zagłębia w Będzinie, ul. Gzichowska 15 w celu przygotowania, organizacji i promocji 

konkursu „Zagłębiowska gwiazda kolędnicza” oraz wykorzystania wizerunku mojej osoby do 

celów promocyjnych konkursu oraz innych informacji związanych z działalnością w/w 

Administratora Danych. 

II. Jednocześnie oświadczam, że: 

1.Podaję moje dane osobowe dobrowolnie oraz oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

Zapoznałem/-am się również z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i 

sposobach przetwarzania danych osobowych, prawie dostępu do treści w/w danych, prawie do 

wglądu i możliwości ich poprawienia oraz, że dane te nie będą udostępniane innym podmiotom. 

2.Zostałem/-am poinformowany o dobrowolności podania przedmiotowych danych, a moja zgoda 

spełnia wszystkie warunki o których mowa w art. 7 RODO, tj. przysługuje mi możliwość jej 

wycofania w każdym czasie, zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej 

formie oraz poinformowano mnie o warunku możliwości jej rozliczalności.  

 

..................................................................... 

Podpis uczestnika konkursu  

w przypadku osoby poniżej 16. roku życia 

podpis rodzica lub opiekuna 


