
 

 

REGULAMIN 

Bożonarodzeniowego konkursu 

plastycznego pt. „Anioły ”. 
POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

1. Organizatorem konkursu jest  Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie, Plac 

Wolności 26, tel. 632714134, e-mail: mgoksompolno@o2.pl, mgoksompolno1@o2.pl 

2. Konkurs organizowany jest za pośrednictwem profilu internetowego 

https://www.facebook.com/mgok.sompolnoPL 

Konkurs trwa od 20-11-2020 do 28-12-2020 godziny 23:59:59 

3. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na portalu Facebook na fanpage 

https://www.facebook.com/mgok.sompolnoPL nie później niż 29-12-2020 r. 

Nagrody będą do odbioru osobistego w siedzibie M-GOK Sompolno. 

4. Regulamin konkursu będzie dostępny pod adresem www.mgok.sompolno.pl 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 6-18 lat. 

-prace oceniane będą w kategoriach wiekowych 6-9 lat, 10-13 lat, 14-18 lat, 

-technika prac: pastele, farby plakatowe tempera, akryl, wycinanka 

-format prac: A4, 

-praca musi być wykonana przez jednego autora. Prace zbiorowe nie będą zakwalifikowane 

do konkursu. 

2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest nadesłanie pracy plastycznej (skanu lub 

zdjęcia) do dnia 18 grudnia 2020 na adres mailowy M-GOK Sompolno. W tytule wiadomości 

prosimy o zamieszczenie nazwy konkursu, natomiast w treści dane autora (imię, nazwisko, 

wiek, nr telefonu) oraz informację o akceptacji regulaminu konkursu. 

CEL KONKURSU 

 1. Celem Konkursu jest rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.  

2. Kultywowanie tradycji i zwyczajów Bożonarodzeniowych.  



 

 

 

3. Rozwijanie talentu artystycznego, kreatywności i wyobraźni oraz umiejętności manualnych i 

plastycznych wśród dzieci i młodzieży 

 4. Stworzenie możliwości prezentacji własnych prac. 

 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

1. W dniu 19-12-2020  wszystkie nadesłane prace zostaną udostępnione na portalu Facebook na 

fanpage  https://www.facebook.com/mgok.sompolnoPL. Każdej z praz zostanie nadany 

numer zgodny z kolejnością nadesłania pracy. 

2. Nagrodzone zostaną te prace, które uzyskają najwięcej polubień w danej kategorii 

wiekowej, głosowanie zostanie zakończone 28-12-2020 o godz. 23.59:59 

3. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona  na portalu Facebook na fanpage 

https://www.facebook.com/mgok.sompolnoPL, nie później niż 29-12-2020 r.  

DANE OSOBOWE 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego , 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy. 

2. Zgłaszający swój udział w Konkursie uczestnik-Opiekun wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 

osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. z 2015r, poz. 2135 ze zm.). 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.  Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania dokumentacji w formie fotografii, biuletynów 

oraz publikacji nadesłanych prac w mediach internetowych, prasowych i innych bez uiszczenia 

honorariów. 

2. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatorów w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia i promocji konkursu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia zgłaszanej pracy konkursowej ze względu na  zbyt 

niską jakość pliku. W takiej sytuacji Uczestnik, droga mailową, zostanie poproszony o przesłanie 

skanu w wyższej rozdzielczości. 

4. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie informuje, że: Administratorem danych osobowych 

jest M-GOK Sompolno. Kontakt do inspektora danych osobowych: e-mail: inspektor@osdidk.pl. 

 

PROSIMY NIE UMIESZCZĆ SWOICH DANYCH BEZPOŚREDNIO NA PRACACH 

 


