
REGULAMIN  KONKURSU BOŻONARODZENIOWEGO  
„NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA ŚWIĄTECZNA”

§ 1
Cele Konkursu

Celem Konkursu jest:

1) kultywowanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia 
2) integracja członków rodziny
3) kształtowanie wyobraźni dzieci
4) podtrzymanie zwyczaju własnoręcznego wykonywania dekoracji świątecznych
5) rozwijanie zdolności twórczych.

§ 2
Organizator Konkursu

1) Organizatorami Konkursu jest:
          Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku
          Biblioteka Publiczna

2) Adres Organizatora:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku
89-300 Wyrzysk tel. 67 286 27 53

3)  Informacje na temat Konkursu:
 tel. 67 286 26 64

           e-mail: biblioteka.wyrzysk@mgokwyrzysk.pl
4) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.

§ 3
Założenia organizacyjne

1) Temat konkursu: „NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA ŚWIĄTECZNA”
2) Organizacja konkursu oraz nagrody są finansowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w

Wyrzysku
3) Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży  z terenu Gminy Wyrzysk.

Nadesłane prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:

I. Grupa – przedszkole

             II. Grupa – dzieci klasy I - IV

   III. Grupa – dzieci klasy V - VIII

4) Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej
niepublikowanymi, nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy
na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.

5) Kartka powinna zawierać napisane  życzenia świąteczne

     6) Każda praca powinna zawierać dobrze przytwierdzoną metryczkę zawierającą:
      - imię i nazwisko autora
      - miejscowość
      - nr kontaktowy
Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie www.biblioteka.mgokwyrzysk.pl

* PRACE BEZ METRYCZKI NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE 



7) Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 roku osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych wizerunkowych, w celu budowania pozytywnego wizerunku Administratora w 
przestrzeni publicznej i w mediach.

8) Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora
prawa własności złożonych egzemplarzy prac.

Prace zgłoszone do Konkursu nie będą przechowywane przez Organizatora. Będzie je można 
odebrać osobiście w Bibliotece Publicznej w Wyrzysku po 20 grudnia.

 9) Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję 
Konkursową.

10) Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Miejsko - Gminnego Ośrodka 
Kultury w Wyrzysku www.biblioteka.mgokwyrzysk.pl

11) Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

§ 4
Ocena prac konkursowych

1) Prace należy składać osobiście, do dnia 13 grudnia 2021  r.  na adres:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku, ul. Kościuszki 15, 89-300 Wyrzysk

     2) O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa, która
zostanie powołana przez Zastępcę Dyrektora M-GOK.

4) Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:
 jakość wykonania,
 oryginalność,
 stopień trudności wykonania
 walory estetyczne
 nawiązanie do tradycji

5) Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.

§ 5
Ogłoszenie wyników Konkursu
1) Osoby nagrodzone zostaną powiadomione telefonicznie o wynikach Konkursu.
    Lista osób nagrodzonych oraz fotorelacja nadesłanych kartek będzie umieszczona na facebooku 
biblioteki. Odbiór nagród w Bibliotece Publicznej w Wyrzysku po 15 grudnia 2021r.

§ 6
Nagrody główne i dodatkowe

1) Organizator przewiduje nagrody oraz dyplomy dla laureatów.


