
  



LUDOWE ECHA KURDWANOWA – ODSŁONA WIRTUALNA 2021. 

DAWNA OZDOBA – TAK UBRANA CHOINKA KAŻDEMU SIĘ SPODOBA 

CZYLI KONKURS NA TRADYCYJNE OZDOBY CHOINKOWE 

Regulamin Konkursu  

 

Święta Bożego Narodzenia bez pięknie przyozdobionej choinki..? Dzisiaj trudno to sobie wyobrazić. 

Zielone drzewko, skrzące się od filuternych dekoracji, stanowi niemal nieodłączny element, budujący atmosferę 

świąteczną. Warto jednak wiedzieć, iż dawne ozdoby w znacznym stopniu różniły się od tych współczesnych, 

a sama historia strojenia choinek w Polsce sięga przełomu XVIII i XIX wieku. Do przyozdabiania używano 

w tamtych czasach przede wszystkim surowców naturalnych (w tym płodów natury tj. np. jabłka, szyszki, 

słoma itp.), czyli tego wszystkiego, co jest częścią świata przyrody. Chcąc przywrócić dawnym praktykom 

i zwyczajom swój blask, zachęcamy, by również i dziś spróbować przyozdobić nasze choinki w ten właśnie 

sposób. Ważnym aspektem przy tej okazji jest także wymiar ekologiczny. Pragniemy bowiem zwrócić uwagę 

na rodzaj wykorzystanych materiałów. Niejednokrotnie wystarczy wyjść na łono natury, by je znaleźć. Tym 

samym, dzięki naszemu twórczemu zaangażowaniu, stworzyć możemy, bez konieczności kupowania gotowych 

ozdób, własną, niepowtarzalną i dodatkowo, przyjazną dla środowiska, dekorację. 

 

1. Organizator:  

Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiak”. 

2. Cele konkursu: 

¤ Promowanie wśród dzieci sztuki ludowej i tradycji związanych z okresem 
bożonarodzeniowym: zapoznanie z dziedzictwem kulturowym (szerzenie wiedzy 
z zakresu historii zdobienia choinki i powstawania dawnych ozdób świątecznych, 
z akcentem na wykorzystanie naturalnych surowców tj. żołędzie, słoma itp.). 

¤ Wspieranie edukacji ekologicznej wśród dzieci: promowanie postaw ekologicznych 
i pomoc w ich kształtowaniu (uwrażliwienie na świat natury, w tym wdrażanie nawyków 
umiejętnego, a także wartościowego czerpana ze świata przyrody) 

¤ Wspieranie edukacji artystycznej dzieci poprzez rozbudzenie wrażliwości estetycznej, 
kreatywności i twórczej realizacji powierzonego zadania. 

3. Uczestnicy: 

¤ Dzieci ze szkół podstawowych z terenu Dzielnicy XI Miasta Krakowa – Podgórze 

Duchackie. Adresatami są całe grupy przedszkolne i klasy szkół podstawowych  

(klasy I – III i IV - VIII). 

4. Warunki uczestnictwa:  

¤ Konkurs adresowany jest do szkół mieszczących się na terenie Dzielnicy XI Miasta 
Krakowa. 

¤ Każdy opiekun klasy za pośrednictwem formularza elektronicznego, udostępnionego 
na stronie www.krakowiak.edu.pl, do dnia 4.12.2021 r. przesyła 4 fotografie 
(3 fotografie pokazujące poszczególne etapy powstawania ozdób i 1 prezentującą efekt 
pracy końcowej). Jeżeli na fotografiach będą widnieć twarze autorów, jest to tożsame 
z  udostępnieniem wizerunku na potrzeby niniejszego Konkursu. Do formularza należy 
także dołączyć  stosowne oświadczenia (skan). Akceptowane są fotografie, wykonane 
metodą tradycyjną lub cyfrową (w tym   telefonem komórkowym).  



¤ Dostarczenie do siedziby organizatora powstałych prac do dnia 15.12.2021 r. Termin 
i  szczegóły dostarczenia należy uprzednio ustalić, dzwoniąc pod nr telefonu                        
12 654 42 68 (poniedziałek – piątek, godzina 10.00 - 14.00). 

¤ *Powstałe ozdoby muszą wpisywać się w stylistykę dawnych dekoracji i być wykonane 
z  odpowiednich materiałów, tj. bibuła, papier kolorowy, surowce naturalne pochodzące 
ze świata przyrody (słoma, szyszki itp.).  

¤ Należy przygotować minimum 5 ozdób.  

¤ Ozdobami muszą być tylko takie, które stanowią dekorację choinki.   

5. Kryteria oceny: 

¤ * wymiar edukacyjny  (stopień nawiązania do tradycji) 

¤ kreatywność 

¤ estetyka 

¤ **staranność i technika wykonania 

               * Stopień nawiązania do dawnych tradycji tworzenia ozdób choinkowych  

               **Wizualny charakter powstałych ozdób i rodzaj wykorzystanych materiałów 

 

6. Kategorie: 

I Przedszkola 

II Szkoły podstawowe (klasy I-II) 

III Szkoły podstawowe (klasy IV-VIII) 

 

7. Nagrody:  

W ramach Konkursu zostanie wyłonionych trzech najlepszych autorów dekoracji w każdej kategorii 

Komisja może zdecydować również o przyznaniu dodatkowych nagród, wyróżnienia, grand prix, 

a  także nagród ex aequo. 

Dodatkowo szkoła, z której zgłosi się najwięcej uczestników, otrzyma cenną nagrodę.  

Powstałe ozdoby staną się częścią wystroju w okresie bożonarodzeniowym w przestrzeni, gdzie na co 

dzień ćwiczy młodzież i dzieci, uczęszczająca na zajęcia do MLZPiT „Krakowiak”. Dekoracja ta zostanie 

sfotografowana, a także udostępniona szerszej publiczności w internecie.    

 

8. Rozstrzygnięcie konkursu: 

Wyniki zostaną opublikowane na stronie MLZPiT „Krakowiak” (www.krakowiak.edu.pl) do dnia 

30.12.2021 r.  O formie odbioru nagrody każdy laureat zostanie powiadomiony drogą telefoniczną 

indywidualnie.   

Wszelkie sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.  

 



ROZPORZĄDZENIA PRAWNE: 

Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania oraz wykorzystywania prezentacji     

poszczególnych uczestników Konkursu bez wypłacania honorariów. 

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Szanowni Państwo,  

informujemy, że administratorem Waszych danych osobowych jest Międzyszkolny Ludowy Zespół 

Pieśni i Tańca "Krakowiak" z siedzibą w Krakowie przy ulicy Bujaka 15, kod pocztowy 30-611 

i są one podawane w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę. 

 

Informujemy, że: 

1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, 

ich  sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, 

w  szczególności ustawy z dnia  14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 

i  archiwach. 

3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

4. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą 

przetwarzane na podstawie Waszej zgody. 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych - e-mail: inspektor6@mjo.krakow.pl. 

Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z: 

a) akceptacją treści niniejszego regulaminu  

b) potwierdzeniem zapoznania się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ RODO obowiązującą 

w Międzyszkolnym Ludowym Zespole Pieśni i Tańca „Krakowiak”. 

 

 

DANE KONTAKTOWE: 

MLZPiT „Krakowiak”  

12 654 42 68 

promocja.krakowiak@interia.pl 

 

ZAPRASZAMY!!!  


