REGULAMIN KONKURSU NA KARTKĘ
BOŻONARODZENIOWĄ

I. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu na kartkę bożonarodzeniową, zwanego dalej „Konkursem”
jest Gminny Ośrodek Kultury w Pępowie, zwany dalej „Organizatorem”.
II. Cel i tematyka konkursu
Celem konkursu jest stworzenie kartki bożonarodzeniowej o świątecznej tematyce,
z oryginalnymi życzeniami. Ważnym aspektem jest też, by pomysł był samodzielny, a nie
powielaną internetową kopią. Cele Konkursu: rozwijanie wrażliwości artystycznej, prezentacja
twórczości mieszkańców gminy w dziedzinie prac technicznych i plastycznych,
rozpowszechnianie idei prac ręcznych jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu, a także
rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni mieszkańców gminy Pępowo.
III. Uczestnicy konkursu
Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców gminy Pępowo, niezależnie od wieku.
IV. Zasady uczestnictwa w konkursie
1. Przedmiotem konkursu są kartki świąteczne, których tematyka wiąże się z Bożym
Narodzeniem. Są to wykonane samodzielnie, będące oryginałami.
2. Technika wykonania kartki jest dowolna: wycinanki, wydzieranki, wydrapywanki, frotaż,
malowanie farbami i/lub kredkami, 3D, kolaż, rysowanie, i inne.
3. Kartki nie powinny przekraczać wielkości 21 cm x 13,5 cm.
4. Prace muszą być wykonane w sposób estetyczny, a swoim wyglądem nie mogą łamać
ogólnie przyjętych zasad społecznych i prawnych.
5. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).
6. Prace nie będą zwracane.
7. Udział w konkursie jest bezpłatny.
8. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie GOK-u oraz na profilu
Facebook. Przewidziana jest wystawa w holu Gminnego Ośrodka Kultury.
9. Regulamin dostępny jest w budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz na profilu
Facebooku i stronie gok.pepowo.pl
V. Zgłaszanie prac
1. Zgłoszenie kartek do konkursu odbywa się poprzez dostarczenie (osobiście, pocztą, przez
osoby trzecie) stworzonej pracy do Gminnego Ośrodka Kultury (ul. Stanisławy Nadstawek
1A).
2. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie jedną pojedynczą pracę.
3. W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące
informacje:
• dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, adres),

• numer telefonu, adres e-mail,
4. Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 22.12.2017r. do godz. 21:00.
5. Kartki zgłaszane na Konkurs mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach.
6. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.
7. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie
kartki w galerii konkursowej.
VI. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu
Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody-niespodzianki za zajęcie I, II i III miejsca.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na Orszaku Trzech Króli, tj. 6 stycznia 2018r. Wyniki
zostaną także podane na stronie internetowej i profilu Facebook wraz z ekspozycją.
VIII. Postanowienia końcowe
Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.gok.pepowo.pl oraz na
profilu Facebook. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie
znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu
ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341,
z późniejszymi zmianami). Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu
oraz ze zgodą uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami
ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr
101, poz. 926 ze zm.). Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie
z wymienioną ustawą. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych
osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia
wzięcie udziału w konkursie. Organizator informuje, iż dane osobowe laureata konkursu (imię
i nazwisko) zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły. Dane osobowe uczestników
konkursu mogą być przekazane fundatorowi nagród w celu wykonania przez niego
obowiązków wynikających z regulaminu konkursu. W sprawie roszczeń wnoszonych przez
osoby trzecie odpowiedzialność ponosi autor. Laureat konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne
publikowanie przez organizatora konkursu nadesłanych przez niego zdjęć. Odbitki zgłoszone
do konkursu przechodzą na własność Organizatora. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.
Organizator zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji w materiałach reklamowych
i publikacjach. Uczestnik udziela nieodpłatnego prawa do wykorzystania swojej pracy.
Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania
przyczyn oraz niewyłonienia zwycięzcy.
Informacje o konkursie można uzyskać u organizatorów:
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Stanisławy Nadstawek 1 A
63-830 Pępowo

