
Regulamin konkursu plastycznego  
„Pocztówka z Gminy Młodzieszyn” 

 
I. Organizatorzy:  
Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie 
Wójt Gminy Młodzieszyn 

 
II. Cele konkursu:  
1. Popularyzacja wiedzy o Gminie Młodzieszyn.  
2. Odkrywanie bogactwa i piękna Gminy Młodzieszyn.  
3. Rozwijanie twórczości, kreatywności, wyobraźni i zdolności plastycznych. 
4. Wykorzystanie prac do promocji Gminy Młodzieszyn.  
  
III. Uczestnicy: 
– dzieci  
– młodzież 
– dorośli 
 
IV. Warunki uczestnictwa: 

1. Konkurs ma charakter otwarty, jest adresowany do wszystkich zainteresowanych, 
spełniających i akceptujących warunki niniejszego regulaminu. 

2. Komisja konkursowa powołana przez organizatora będzie oceniać prace  
w następujących kategoriach wiekowych: 

   I kategoria: 5-7 lat  
   II kategoria: 8-11 lat 
   III kategoria: 12-15 lat 
   IV kategoria: 16-18 lat 
   V kategoria: powyżej 18 lat 
3. W każdej kategorii komisja konkursowa przyzna jedną nagrodę i po 2 wyróżnienia 

biorąc pod uwagę następujące kryteria: zgodność pracy z tematem, oryginalność i 
ogólna estetyka pracy. 

4. Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę plastyczną, prace muszą być wykonane 
indywidualnie i samodzielnie. 

5. Tematyka prac: pocztówka z elementami związanymi z Gminą Młodzieszyn 
(krajobraz, zabytki, znane osoby itp.). 

6. Technika prac: dowolna na płaszczyźnie. 
7. Format prac: max A5 (kształt może być inny niż prostokąt) 
8. Każda praca powinna zawierać na odwrocie następujące informacje:  
  – imię i nazwisko autora, wiek  
  – adres, telefon, adres e-mail  
  – imię i nazwisko opiekuna w przypadku osób niepełnoletnich 
9. Prace nie spełniające wymogów regulaminu lub oddane po terminie nie będą 

oceniane. 



V. Termin i miejsce nadsyłania prac: 
Prace należy dostarczyć do 20.06.2016 r. do Gminnego Ośrodka Kultury w 
Młodzieszynie, ul. Wyszogrodzka 25, 96-512 Młodzieszyn, z dopiskiem na kopercie: 
„Pocztówka z Gminy Młodzieszyn”. 

VI. Ogłoszenie wyników 

1. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 25.06.2016 r.  

2. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie 
internetowej GOK w Młodzieszynie. 

3. Ze zwycięzcami konkursu Organizator skontaktuje się telefonicznie.  

VII. Prawa autorskie, zwrot prac, ochrona danych osobowych 

1. Uczestnik Konkursu przenosi na Organizatora całość autorskich praw majątkowych 
do zgłoszonych prac konkursowych. 

2. Przekazane na Konkurs prace nie podlegają zwróceniu i pozostają w siedzibie 
Organizatora. 

3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgod-
nie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) dla potrzeb Konkursu.  
 

VIII. Postanowienia końcowe  

1. Ostateczne interpretacje niniejszego regulaminu należą do Organizatora.  
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu oraz do ewentualnego 

niewyłonienia zwycięzców Konkursu.  
3. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie oraz przygotowaniem prac 

ponosi uczestnik Konkursu.  


