
Regulamin   

Konkursu Plastycznego  

pt.” Kartka urodzinowa  dla mojego miasta ” 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE KONKURSU 

1. Organizatorem konkursu plastycznego (zwanego dalej „Konkursem”) jest Miejsko-Gminny Ośrodek 

Kultury w Sompolnie, Pl. Wolności 26, 62-610 Sompolno  

2. Konkurs jest organizowany w ramach obchodów 50-lecia odzyskania  praw miejskich przez miasto 

Sompolno 1973-2023.  

3.Celem konkursu jest:  

• wyłonienie najpiękniejszej pracy plastycznej przedstawiającej kartkę urodzinową dla miasta 

Sompolna, 

• kształtowanie poczucia tożsamości lokalnej, 

• wspieranie uzdolnień plastycznych,  

• promowanie miasta Sompolno,  

• stymulowanie procesów wyobraźni i twórczego działania,  

• rozwijanie motywacji do podejmowania działalności twórczej.  

4. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. 

§ 2 ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE 

1.Konkurs adresowany jest do wszystkich osób bez ograniczeń wiekowych, 

prace zostaną ocenione w czterech kategoriach wiekowych:                                                 

• I kategoria-  7- 10 lat 

• II kategoria-  11-13 lat 

• III kategoria- 14-15 lat 

• kategoria specjalna powyżej 15 roku życia 

 

2. Aby wziąć udział w konkursie należy przygotować kartkę urodzinową wraz z życzeniami z okazji 

 50- lecia odzyskania praw miejskich przez miasto Sompolno 

 

3. Każdy uczestnik wykonuje tylko jedną pracę w dowolnej technice płaskiej: rysunek , malarstwo, 

grafika- w formacie  A5  ( złożona na pół kartka  A4). Praca powinna zawierać kompozycję graficzną 

nawiązującą do 50-lecia  miasta Sompolno oraz życzenia urodzinowe. 

 

 

 



                                                   

6. Prace nadesłane na konkurs stają się własnością organizatora konkursu i mogą być wykorzystane 

do organizowania wystaw oraz w ramach publikacji na stronach internetowych M-GOK, w 

materiałach prasowych i promocyjnych wydawanych przez M-GOK oraz w wydawnictwach 

wybranych przez M-GOK. Nadsyłając pracę na konkurs nauczyciel/instruktor lub opiekun 

prawny/rodzic autora zgadza się na jej późniejsze upowszechnianie, w tym na zamieszczenie przez 

organizatora imienia, nazwiska i wieku   autora pracy oraz nazwy placówki. 

  

7. Komisja konkursowa powołana przez organizatora oceniając pracę konkursową będzie brała pod 

uwagę przede wszystkim estetykę, kreatywność oraz nawiązanie do elementów charakterystycznych  

dla miasta.  

 

§ 4 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

1.  Prace należy dostarczyć lub przesłać pocztą do dnia 20 kwietnia 2023 roku 

na adres:                                        

Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie                                                                                                                                          

ul. plac wolności 26                                                                                                                                                                                                      

62-610 Sompolno 

2. Prace dostarczone po terminie  nie wezmą udziału w konkursie. 

3. Jedna osoba może zgłosić tylko jedną pracę konkursową 

4. Praca powinna być czytelnie opisana pismem drukowanym na odwrocie: 

• imię i nazwisko autora 

• wiek autora i klasa 

• miejscowość, numer telefonu e-mail 

 

5. Należy wypełnić i załączyć do pracy konkursowej  oświadczenie stanowiące   zał. nr 1 lub 2 do 

niniejszego regulaminu. 

 

6. Prace nieopisane, nadesłane bez załącznika wskazanego w punkcie 5, a także prace zbiorowe i 

niezgodne z regulaminem nie będą podlegały ocenie. 

 

 

§ 5 OCENA I NAGRODY 

Oceny prac konkursowych dokona komisja konkursowa. 

1. Komisja konkursowa przyzna trzy nagrody pieniężne w każdej z kategorii wiekowych. 

2. Komisja konkursowa może przyznać również wyróżnienia  



3. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną. 

Informacje zostaną również opublikowane na stronie facebooka Miejsko-Gminnego Ośrodka 

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

 

4. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w maju, szczegóły zostaną podane 

w późniejszym terminie 

 

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz regulacje dotyczące praw autorskich 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym 

związanych. 

 

1.  Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i laureatów  Konkursu jest 

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sompolnie 

2. Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora 

następujących danych osobowych : imię , nazwisko, adres, e-mail, telefon. 

3. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie wyżej wymienionych danych 

osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne do udziału w konkursie. 

4.  Z chwilą doręczenia pracy konkursowej Organizatorowi , Organizator nabywa   prawo do 

nieodpłatnego korzystania z praw autorskich do pracy konkursowej. 

 

 

§  6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Zgłoszenie do udziału w konkursie ma charakter bezpłatny i dobrowolny, oznacza zaakceptowanie 

wszystkich postanowień niniejszego regulaminu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu i treści regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr  1 do Regulaminu 

 

Formularz zgłoszeniowy do  

Konkursu Plastycznego  

pt.” Kartka urodzinowa dla mojego miasta ” 

( uczestnika niepełnoletniego) 

 

Dane autora pracy: 

Imię i Nazwisko:……………………………………………………………….. 

Miejscowość:…………………………………………………………………... 

Klasa i wiek:……………………………………………………………………. 

Rodzice/opiekunowie prawni: 

Imię i Nazwisko:……………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy:………………………………………………………… 

Adres…………………………………………………………………………… 

Adres email:………………………………………………………………….. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Konkursu Plastycznego pod tytułem” 

Kartka urodzinowa dla mojego miasta ” organizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek 

Kultury w Sompolnie 

                                                                         

                                                                       …………………………………….. 

                                                                                                 Podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 

Formularz zgłoszeniowy do  

Konkursu Plastycznego  

pt.” Kartka urodzinowa dla mojego miasta ” 

( uczestnika pełnoletniego) 

 

Dane autora pracy: 

Imię i Nazwisko:……………………………………………………………….. 

Miejscowość:…………………………………………………………………... 

Telefon kontaktowy:………………………………………………………… 

Adres…………………………………………………………………………… 

Adres email:………………………………………………………………….. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Konkursu Plastycznego pod tytułem” 

Kartka urodzinowa dla mojego miasta ” organizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek 

Kultury w Sompolnie 

                                                       

                                                                                  …………………………………….. 

                                                                                                              podpis uczestnika pełnoletniego   

 

 

 

 


