
KONKURS ,,WIELKANOCNA OZDOBA” 08.03.2017r. do 07.04.2017r. 

 

REGULAMIN 

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Gminna przy Gminnym Centrum Kultury MultiOsada w 

Małej Wsi 

2. Celem konkursu jest kultywowanie obrzędów i tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi. 

3. Konkurs skierowany jest do dzieci z terenu Gminy Mała Wieś w wieku przedszkolnym i szkolnym  

Kategorie grup wiekowych uczestników konkursu:  

- dzieci z przedszkola 

- uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej  

- uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej. 

4. Zasady przygotowania prac: 

Praca konkursowa musi być wykonana jako forma przestrzenna według wszelkich możliwości 

twórczych   

z dowolnego materiału np. masy solnej, plasteliny, ciasta, surowców wtórnych itp.  Wszystkie 

elementy pracy muszą być wykonane własnoręcznie przez uczniów biorących udział w konkursie. 

Niedopuszczalne jest użycie elementów z seryjnej produkcji, np. gotowych figurek. Prace nie 

spełniające powyższych kryteriów nie będą oceniane w konkursie.  

5. Przyjmowanie prac: 

Wszystkie prace wraz z kartą zgłoszeniową należy dostarczyć w dniach od 08.03.2017r. do 

07.04.2017r. do Biblioteki znajdującej się w siedzibie Gminnego Centrum Kultury ,,MultiOsada” w 

Małej Wsi ul. Warszawska 31,  

6. Kryteria oceny 

➢ Jury w skład którego wchodzić będą pracownicy GCK MultiOsada, ocieniać będzie między innymi: 

pomysłowość, estetykę pracy, trwałość konstrukcji, walory plastyczne, oryginalność, nawiązanie do 

tradycji, , dobór i wykorzystanie materiałów, wkład pracy.  

➢ Od oceny jury konkursowego uczestnikom konkursu nie przysługuje odwołanie. 

7. Nagrody 

➢ Autorzy 3 najlepszych prac otrzymają nagrody specjalne 

➢ Wszystkie prace zostaną nagrodzone 

8. Prace dostarczone na konkurs będą stanowiły własność GCK MultiOsada w Małej Wsi.  

W dniach 08- 22.04.2017r, będą stanowiły ekspozycję w GCK MultiOsada w Małej Wsi. 

9. Gminne Centrum Kultury MultiOsada, ul. Warszawska 31, 09-460 Mała Wieś, jako administrator 

danych informuje, że dane wskazane w karcie zgłoszeniowej będą przetwarzane w celu prawidłowego 

przeprowadzenia konkursu. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 

poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia  

konkursu. 

10. Pełnoletni prawni opiekunowie uczestników konkursu, proszeni będą o wyrażenie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych podanych w zgłoszeniu przez Gminne Centrum Kultury 

MultiOsada, ul. Warszawska 31, 09-460 Mała Wieś w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu 

pn. „Wielkanocna ozdoba” 

11. Pełnoletni prawni opiekunowie uczestników konkursu, proszeni będą o wyrażenie  zgodę na 

nieodwołalne i nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora konkursu materiałów fotograficznych i 

filmowych dotyczących wykonanej pracy, a także zdjęć z ich wizerunkiem utrwalonym podczas 

rozstrzygnięcia konkursu. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie 

wykonanych zdjęć, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z 

niekomercyjną działalnością prowadzoną przez Organizatora konkursu (przede wszystkim 

zamieszczaniu w publikacjach drukowanych oraz wykorzystaniu w celach promocyjnych poprzez 

umieszczenie na stronach internetowych i na profilu Facebookowym). 

12. Złożenie pracy konkursowej oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu. 


