
Regulamin Konkursu „ NAJPIĘKNIEJSZA KARTA WIELKANOCNA 2021r.” 

 

§1  

Organizator konkursu 

         Organizatorem konkursu jest Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy. 

 

§2 

Cele konkursu 

1. Głównym celem konkursu jest rozwijanie wśród dzieci i młodzieży kreatywności i wrażliwości  

      twórczej. 

2. Kształtowanie wyobraźni plastycznej. 

3. Zachęcenie dzieci i młodzieży do prezentowania własnej twórczości na forum publicznym. 

§3 

Uczestnicy konkursu 

1. Konkurs adresowany jest do osób w wieku 7-15 lat (z pisemną zgodą rodziców lub  

        prawnych opiekunów).  

2. Konkurs dostępny jest także dla osób z poza terenu gminy Drzewica. 

 

§4 

Zasady konkursu 

1. Przedmiotem konkursu są prace wykonane samodzielnie ( bez naruszania praw autorskich  

        innych). Do konkursu nie dopuszcza się  prac zbiorowych, takie prace nie będą  

       oceniane przez Jury.   

2. Każdy autor może wykonać dowolną liczbę prac. Każda praca będzie oceniana  

        indywidualnie. Praca/e powinny być wykonana/e samodzielnie.  

3. Format pracy (po złożeniu kartki)- min. 9x13cm, max. 15x21cm, papier usztywniony.   

       Technika dowolna (malarstwo, grafika, collage, techniki mieszane). 

4. Nie należy umieszczać życzeń świątecznych na pracach konkursowych (proszę 

zostawić na życzenia wolne miejsce). 

5. Przesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.  

6. Prace nie mogą być podpisane,  dane  osobowe  należy dołączyć spinaczem na 

oddzielnej kartce (imię, nazwisko, wiek, miejscowość zamieszkania, telefon).  

7. W razie pytań prosimy o kontakt e- mailowy, lub telefoniczny pod adresem :  

48 375 51 10 . Osoba odpowiedzialna Anna Woźniak. 

 

 



§ 6 

Termin i miejsce składania prac 

1. Prace  z kartą zgłoszenia i zgodą opiekunów należy przesłać lub doręczyć osobiście na adres 

organizatora ( RCK, ul. Stawowa 27A, 26-340 Drzewica) do 01.04.2021.  

§7 

Ocena i rozstrzygnięcie konkursu 

1. Nadesłane prace będą oceniane przez jury powołane przez Organizatora. 

2. Decyzje jury są ostateczne. 

3. Jury bierze pod uwagę oryginalność, pomysłowość przy tworzeniu kartek.  

4. Jury będzie oceniać prace wg kategorii wiekowych. 

5. Organizator powiadomi telefonicznie  laureatów  konkursu do 12.04.2021. Lista 

nagrodzonych osób zostanie  umieszczona na fb i stronie internetowej RCK. 

§8 

Nagrody 

1. Organizator zapewnia nagrody rzeczowe: 
 I-III miejsca w kategoriach wiekowych: 7-9 lat, 10-13 lat, 14-17 lat.  
Jury ma prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień oraz do innego podziału 
nagród. 

 

§9 

Postanowienia końcowe 

1. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny. 
2. Przystąpienie przez uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego 

Regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikację i wykorzystanie prac konkursowych, 
podpisanych imieniem i nazwiskiem autora. W związku z realizacją art. 13 ust. 1 
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”). 

3. Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na bezterminowe i nieodpłatne 
korzystanie przez Organizatora z wszystkich nadesłanych prac w wersji oryginalnej lub 
modyfikowanej także bez konieczności podawania danych autora. 

4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 
5.  Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

 
 


