
 

REGULAMIN INTRENETOWEGO KONKURSU 

„KOTYLION PATRIOTYCZNY” 

 

§1.Organizator konkursu 
 

        1. Organizatorem konkursu na „KOTYLION PATRIOTYCZNY”                                                                 
            jest  Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie 
        2. Konkurs organizowany jest w ramach obchodów Konstytucji 3 Maja. 
 
 

§2. Cel konkursu 
 

1. Celem konkursu jest kształtowanie postaw patriotycznych wśród mieszkańców miasta 
i gminy Sompolno, włączanie ich w obchody święta Konstytucji 3 Maja, poprzez 
ręczne wykonanie kotylionów . 
 

§3. Zasady i warunki uczestnictwa 
 

     1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców miasta i gminy Sompolno w następujących 
         kategoriach wiekowych: 
 
        - dzieci przedszkolne, 
        - uczniowie klas I - III szkół podstawowych, 
        - uczniowie klas IV - VIII szkół podstawowych, 
        - młodzież ze szkół średnich                                                                                                   
        - dorośli 
 
2. Kotyliony będą oceniane indywidualnie – wykonane przez jedną osobę. 
3. Technika wykonania prac jest dowolna: włóczka, filc, wstążka, papier, tkanina, itp. 
4. Kotylion powinien być przestrzenny, wykonany zgodnie ze wskazówkami Prezydenta RP, 
   rozeta z kolorem białym w środku, a czerwonym na zewnątrz. Kolejność ta może być 
   odwrócona tylko jeśli jest ona podkładką pod godło Polski - wielkość pracy nie może    
   przekraczać 20 centymetrów, 
5. Każdy z uczestników konkursu musi nadesłać dwa zdjęcia, w tym: jedno zdjęcie      
   kotylionu, drugie wykonawcy wraz z przypiętym kotylionem. 
   Zdjęcia prac należy wysłać na adres mailowy mgoksompolno1@o2.pl lub    
   mgoksompolno@o2.pl do dnia 1 maja 2021 
 

§4.  Kryteria oceny prac konkursowych: 

Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: 
 
     - zgodność pracy z przedmiotem konkursu, 
     - pomysłowość i technika, 
     - oryginalność wykonania pracy plastycznej, 
     - estetyka wykonania pracy plastycznej, rodzaj wykorzystanych materiałów,  
     - prawidłowe wykorzystanie barw oraz symboli narodowych. 
 



§5.  Ocena prac konkursowych i wybór najlepszych prac konkursowych: 

 

Organizator przewiduje ocenę prac w pięciu kategoriach wiekowych: 

• dzieci przedszkolne, 
• uczniowie klas I - III szkół podstawowych, 
• uczniowie klas IV - VIII szkół podstawowych, 
• młodzież ze szkół średnich                                                                                                   
• dorośli. 

 
Nagrody: 
 
Oceny prac dokona powołana przez organizatora komisja konkursowa, która wyłoni 
zwycięzców poszczególnych kategorii wiekowych i przyzna nagrody rzeczowe. Wyniki 
ogłoszone zostaną 6 maja. Decyzja organizatora o przyznaniu nagród jest ostateczna i nie 
przysługuje od niej odwołanie. 
 
 

§7. Postanowienia końcowe 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania nadesłanych prac w materiałach 
promocyjnych (z podaniem autora). 
2. Dostarczenie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem powyższego regulaminu. 
3. O wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator. 
4. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu następuje zgodnie z art. 13 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/2017 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w 
Konkursie. 
5. Organizator informuje, że dane osobowe Uczestników przekazane Organizatorowi będą 
przetwarzane w szczególności celem: 
- wyłonienia Zwycięzców Konkursu, 
- przyznania nagród, 
- promocji konkursu. 
6. Przystępując do udziału w danym Konkursie Uczestnicy wyrażają zgodę na udział w nim 
na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 
 


