REGULAMIN
IV GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
,,NAJPIĘKNIEJSZA BOMBKA BOŻONARODZENIOWA"

ORGANIZATOR
Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie
ul. Wyszogrodzka 25, 96-512 Młodzieszyn, tel. 46-861 64 54, e-mail: gok@mlodzieszyn.pl
CEL I WARUNKI KONKURSU
1. Cel: zainteresowanie dzieci, młodzieży i dorosłych tradycjami związanymi ze Świętami
Bożego Narodzenia oraz rozwijanie wyobraźni i umiejętności plastycznych.

2. Wielkośd bombki: dowolna.
3. Technika: dowolna.

4. Kategorie wiekowe:
KATEGORIA I – klasy I-IV S.P.
KATEGORIA II – klasy V-VIII S.P.
KATEGORIA III – DOROŚLI
5. Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia (Załącznik nr 1).

6. Pracę należy przynieśd lub przesład do GOK w Młodzieszynie do dn. 12.12.2021 r.
7. Komisja dokona oceny prac przyznając I, II i III miejsce w każdej kategorii wiekowej.
8. Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe.
POSTANOWIENIA DODATKOWE
1. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany lub odwołanie konkursu
z przyczyn od niego niezależnych.
2. Prace, które nie będą spełniały warunków konkursu nie będą rozpatrywane.
3. Uczestnicy, nauczyciele i opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych
i wizerunku do celów związanych z konkursem.

4. Uroczyste wręczenie nagród planowane jest w piątek 17 grudnia w GOK.
5. Oddane na konkurs bombki pozostają u organizatora konkursu.
6. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Załącznik nr 1
IV Gminnego Konkursu Plastycznego
„Najpiękniejsza Bombka Bożonarodzeniowa”

KARTA ZGŁOSZENIA
do IV Gminnego Konkursu Plastycznego
NAJPIĘKNIEJSZA BOMBKA BOŻONARODZENIOWA

Imię i nazwisko twórcy pracy: …………………………………………………………………………….

Kategoria wiekowa (podkreślid właściwą):
KATEGORIA I

KATEGORIA II

KATEGORIA III

klasy I-IV S.P.

klasy V-VIII S.P.

DOROŚLI

Szkoła (jeśli dotyczy): ………………………………………………………………………………………….
Opiekun pracy (jeśli dotyczy): …………………………………………………………………………………

Kontakt:
tel.: ....................................................................

e-mail:.................................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych*/danych osobowych mojego dziecka* przez Gminny
Ośrodek Kultury w Młodzieszynie na potrzeby przeprowadzenia konkursu i jego promocji.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku*/wizerunku mojego dziecka* na potrzeby dokumentacji, promocji
konkursu i działań Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie na stronie internetowej ww. placówki, portalu
społecznościowym facebook oraz w prasie lokalnej, mediach i innych wydawnictwach.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminny Ośrodek
Kultury w Młodzieszynie, ul. Wyszogrodzka 25, 96-512 Młodzieszyn, tel. (46) 861 64 54, e-mail: gok@mlodzieszyn.pl,
będącymi realizacją obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 RODO dostępnymi na stronie instytucji:
www.gok.mlodzieszyn.pl w zakładce: RODO.

………….........................................................
(podpis osoby pełnoletniej lub rodzica osoby niepełnoletniej)

* Niepotrzebne skreślić

