
REGULAMIN KONKURSU 
„LAURKA DLA MOJEJ MAMY”   

 

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

 Konkurs organizowany jest za pośrednictwem profilu internetowego 
https://www.facebook.com/mgok.sompolnoPL 

Konkurs trwa  do 30-05-2021 do  godziny 23:59:59 

3. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na portalu Facebook na fanpage 
https://www.facebook.com/mgok.sompolnoPL nie później niż 02-06-2021 r. 

2. Uczestnicy Konkursu. 

   Konkurs jest skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-III. 

                                                                                                                                                                         
3. Cele konkursu: 

• promocja Dnia Matki 
• kształtowanie postaw twórczych, kreatywności, innowacyjności, śmiałości w 

podejmowaniu trudnych zadań 
• rozwijanie zdolności plastycznych 
• doskonalenie umiejętności projektowania i wykonywania różnych form użytkowych,  
• rozwijanie zdolności plastycznych, 
• prezentacja i popularyzacja twórczości wśród dzieci. 

4. Tematyka konkursu 

Konkurs polega na wykonaniu laurki z okazji Dnia Matki. 

5. Warunki uczestnictwa 
 
• kartki muszą być wykonane osobiście przez uczestników konkursu, 
• jeden uczestnik może zgłosić na konkurs 1 pracę, 
• laurka powinna być wykonana jednostronnie na kartonie o wymiarze A4 w dowolnym 
kształcie np.: tradycyjnej kartki,  koszyczka z kwiatami ,serca itp.   
• technika dowolna : malarstwo, collage, wycinanka, rysunek i techniki mieszane. Materiały 
np.: papier kolorowy, mazaki, farby, bibuła, filc, tkaniny, fragmenty gazet itp., 
• zdjęcie laurki oraz zdjęcie autora pracy wraz z laurką należy przesyłać na adres mailowy 
osrodekkulturysompolno@gmail.com do 24.05.2021r. 

• w treści maila należy wpisać: imi ę i nazwisko autora pracy, klasę, nazwę szkoły i tel. 
kontaktowy, 

 



6. Ocena prac 

W dniu 25-05-2021r. wszystkie nadesłane prace zostaną udostępnione na portalu Facebook na 

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

2. Nagrodzone zostaną te prace, które uzyskają najwięcej polubień, głosowanie zostanie 

zakończone 30-05-2021 o godz. 23.59:59 

7. Postanowienia końcowe 

•wyniki Konkursu oraz zdjęcia prac zostaną opublikowane na Facebooku 
• wręczenie laureatom nagród odbędzie się w ustalonym wcześniej terminie, 
• Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich nadesłanych 
kartek w publikacjach związanych z Konkursem oraz w innych celach promocyjno-
reklamowych, 
• przystąpienie uczestnika do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 
regulaminu 
 
 

Już czekamy na Wasze oryginalne pomysły laurek! 


