
REGULAMIN II GMINNEGO KONKURSU

POD HASŁEM

„OZDOBY  WIELKANOCNE”

ORGANIZATOR:

➢ Gminny Ośrodek Kultury w Rachaniach

CELE KONKURSU:

➢ Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz zdolności i umiejętności artystycznych 
dzieci, młodzieży i dorosłych,

➢ Promowanie osób utalentowanych w kierunkach plastycznych,

➢ Wymiana doświadczeń z zakresu technik plastycznych pomiędzy uczestnikami konkursu,

➢ Włączenie do konkursu osób niepełnosprawnych.

UCZESTNICY KONKURSU:

1. Konkurs ma charakter indywidualny.

2. Konkurs skierowany jest do mieszkańców gminy Rachanie w czterech kategoriach wiekowych: 

a) od 6 do 9 lat,

b) od 10 do 13 lat,

c) od 14 do 17 lat,

d) dorośli,

nazywanych dalej „Uczestnikami”.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia lub wykluczenia uczestnika z konkursu
w przypadku:

a) złamania postanowień Regulaminu,

b) kradzieży własności intelektualnej (plagiat),

c) pracy nie wykonanej własnoręcznie,

d) zachowań nieetycznych i sprzecznych z prawem,

e) nadesłania pracy plastycznej po wyznaczonym terminie.

4. Dany uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedna pracę.

ZADANIE KONKURSOWE:

1. Zadaniem Uczestnika konkursu jest stworzenie pracy plastycznej stanowiącej odpowiedź na hasło
„OZDOBY WIELKANOCNE”.

2. Przez „pracę plastyczną” rozumie się wykonanie przez Uczestnika ozdoby wielkanocnej tj.: 
pisanka, koszyczek lub stroiki i inne. Do wykonania prac można użyć dowolnych materiałów.

3. Prace zgłoszone do Konkursu muszą być pracami dotychczas niepublikowanymi przez 
Uczestników



CZAS TRWANIA KONKURSU ORAZ WARUNKI ZGŁASZANIA PRAC:

1. Konkurs rozpoczyna się 14.03.2023 roku, a termin zgłaszania prac upływa
w nieprzekraczalnym terminie 27.03.2023 roku.

2. Do pracy należy dołączyć czytelnie wypełnione oświadczenie.

3. Pracę wraz z oświadczeniem należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: 

Gminny Ośrodek Kultury w Rachaniach
ul. Partyzantów 60
22-640 Rachanie.

4. Materiał konkursowy przesłany lub dostarczony po terminie, jak również brak podpisanego 
oświadczenia, nie będzie brany pod uwagę jako zgłoszenie konkursowe, a tym samym nie 
zostanie poddany ocenie.

PUBLIKACJA, OCENA I NAGRODY:

1. Wybrane prace zostaną zamieszczone w internetowej galerii na stronie Gminnego Ośrodka 
Kultury w Rachaniach gokrachanie.pl 

2. Wszystkie prace dostarczone w terminie podlegają ocenie jury. Jury wybierze po 3 prace z każdej
kategorii wiekowej.

3. Nagrody przewidziane są dla laureatów trzech pierwszych miejsc w każdej z kategorii 
wiekowych.

4. Ocena prac przez jury nastąpi dnia 29.03.2023 roku.

5. Decyzja jury ma charakter ostateczny.

6. Nagrody otrzymane w konkursie będzie można odebrać osobiście w siedzibie Organizatora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym, nieograniczonym terytorialnie 
udzieleniem Organizatorowi praw autorskich na wykorzystywanie dostarczonych prac w celach 
promocyjnych, jak również we wszystkich czynnościach związanych wyłącznie z konkursem. 
Biorąc udział w konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego 
danych osobowych.

2. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora. Autorzy przenoszą na 
organizatorów prawa autorskie, tj. prawa do publikacji drukiem, prawa do przenoszenia dzieła na 
nośniki elektroniczne, prawa do publikacji w Internecie i prezentacji na wystawach. 

3. Biorąc udział w konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego 
danych osobowych.

4. Dane osobowe Uczestników konkursu będą wykorzystywane wyłącznie do celów
związanych z projektem, przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 1997 nr 133 poz. 883).

https://gokrachanie.pl/

