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Regulamin Konkursu  

„Wyraź uczucia tworząc projekt własnej kartki walentynkowej’’ 

 

I. Organizator i miejsce Konkursu: 

1. Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu 

w Bochni, 32-744 Łapczyca 334, tel. 606 990 982, email: biuro@gck.bochnia.pl, 

www.gck.bochnia.pl  

2. Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują podczas Konkursu, który odbędzie się 

w dniu 11 lutego  2021 r. w siedzibie Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i 

Sportu w Bochni zlokalizowanej pod adresem 32-744 Łapczyca 334. 

II. Cel Konkursu: 

- rozwijanie poczucia estetyki, pomysłowości i kreatywnego myślenia, 

- wyłanianie plastycznych talentów, 

- poznanie tradycji i zwyczajów, pochodzących z krajów anglojęzycznych, zakorzeniających 

się w kulturze polskiej,  

-dążenie do stworzenia właściwego nastroju towarzyszącego zwyczajowi Święta 

Zakochanych. 

Warunki uczestnictwa: 

1. Statut przedszkolaka lub ucznia  kl. I-VIII Szkół Podstawowych. 

2. W konkursie wyróżnione zostały III kategorie wiekowe: 

- I kategoria Przedszkole 

- II kategoria Szkoła Podstawowa kl. I-III 

-III kategoria Szkoła Podstawowa kl. IV-VIII 

3.  Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę.  
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5. Opisane nazwą szkoły, imieniem i nazwiskiem prace, oraz kartę zgłoszenia należy złożyć 

w przedszkolach/szkołach, do których uczęszcza autor pracy, w nieprzekraczalnym terminie 

do 09 luty 2021r, następnie przekazane do Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu 

w Łapczycy  

III. Kryteria oceny: 

  Organizatorzy nie narzucają, jak i nie określają rodzajów stosowanych technik plastycznych, 

pozostawiając w tym względzie pełną dowolność i swobodę twórczą. 

IV. Komisja Konkursowa: 

1. Komisję Konkursową powołuje organizator, w tym wskazując przewodniczącego.  

2. Z prac Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany przez 

wszystkich jej członków.  

3. Komisja Konkursowa dokonuje oceny prac przyznając miejsca od I do III. Komisja 

może podjąć decyzję o przyznaniu dodatkowych wyróżnień. 

4. Werdykt Komisji Konkursowej jest ostateczny i niepodważalny. 

V. Nagrody: 

Dla zwycięzców i ewentualnych wyróżnionych, wytypowanych przez Komisję Konkursową 

Organizator przewiduje pamiątkowe dyplomy oraz atrakcyjne nagrody: 

W kategorii Przedszkole, oraz Szkoła Podstawowa kl. I-III: Zestawy Klocków Lego 

W kategoriach Szkoła Podstawowa kl.  IV-VIII: nagroda główna głośnik bezprzewodowy, 

w przypadku 2 i 3 miejsca nagrodami dla zwycięzców będą akcesoria i urządzenia mobilne. 

VI. Uwagi końcowe: 

1. Prace powinny być czytelnie podpisane (z podaniem imienia i nazwiska autora wraz z 

kategorią wiekową, a także przedszkolem/szkołą do której uczęszcza autor) 

2. Ocena prac i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 11 luty 2021r. 
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Lista osób nagrodzonych zostanie opublikowana na stronie internetowej Gminnego Centrum 

Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Bochni pod adresem: www.gck.bochnia.pl, a także na 

profilu GCKCziS na Facebooku. 

Ze zwycięzcami kontaktować będziemy się telefonicznie informując o terminie i miejscu 

wręczenia nagród. 

3. Organizator zastrzega sobie w szczególnych okolicznościach prawo dokonywania zmian 

w Regulaminie. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji 

niniejszego regulaminu. 

4. Szczegółowych informacji udziela Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu 

w Bochni, pod nr. telefonu 606 990 982. 

5. Zgłaszając się do konkursu jego uczestnik oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i 

nieograniczone prawa autorskie do zgłoszonej pracy. W przypadku sprzeczności tego 

oświadczenia z rzeczywistym stanem prawnym, uczestnik zobowiązuje się do wyłącznego i 

całkowitego naprawienia wszelkich szkód i prawnie uzasadnionych roszczeń powstałych z 

tego tytułu. 

6. Złożenie karty zgłoszenia, oraz dostarczenie prac jest jednoznaczne z akceptacją 

niniejszego regulaminu wraz z załącznikami (tj. Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu - 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych, Załącznik nr 2 do Regulaminu 

Konkursu - Zgoda opiekuna prawnego uczestnika konkursu na przetwarzanie i publikację 

danych osobowych, Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu - Zgoda opiekuna prawnego na 

publikację wizerunku uczestnika konkursu plastycznego, Załącznik nr 4 do Regulaminu 

Konkursu – Karta zgłoszenia). 
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