REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU ŚWIĄTECZNEGO 2021
1. Organizatorem konkursu są Gmina Strzeleczki oraz Gminny Ośrodek Kultury w Strzeleczkach.
2. Forma konkursu: Uczestnicy konkursu samodzielnie wykonują prace konkursowe dowolną
techniką, uwzględniając wytyczne Organizatorów.
3. W konkursie mogą brać udział mieszkańcy Gminy Strzeleczki w wieku od 3 lat (Przedszkolaki)
do VI klasy Szkoły Podstawowej.
4. Konkurs jest skierowany dla:
I.
Uczestników indywidualnych:
Kategorie:
• „Moja ozdoba choinkowa” – pracę wykonują przedszkolaki metodą dowolną.
• „Lampion – praca przestrzenna” – pracę wykonują uczniowie klas I – III.
• „Wieniec adwentowy – praca przestrzenna” – pracę wykonują uczniowie klas IV – VI.
II.
Dla grup:
• „Makieta scenerii zimowej – praca przestrzenna” - dzieci w wieku 3 do 12 lat, placówki
oświatowe, kulturalne i sołectwa.
5. Każdy uczestnik bądź grupa dostarcza swoją pracę do dnia 25.11.2021r. do godziny 15:30 do
biura Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach.
6. Każda praca musi być podpisana, dodatkowo należy złożyć komplet dokumentów (Kartę
zgłoszenia załącznik nr 1 do Regulaminu oraz zgodę RODO). Brak któregokolwiek dokumentu
spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w konkursie.
Dane kontaktowe: imię i nazwisko autora pracy oraz telefon kontaktowy do rodzica w celu
poinformowania o ewentualnym terminie odbioru nagrody.
7. Kryteria oceny:
- samodzielność
- ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu,
- dobór i wykorzystanie materiałów oraz wkład pracy,
- estetyka pracy,
- trwałość pracy,
- walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki).
8. O przyznaniu nagród decyduje Komisja Konkursowa, która zostanie powołana przez
Organizatorów po upływie terminu przesyłania prac konkursowych. Zdanie Komisji jest
ostateczne i niepodważalne.
9. Sposób oraz termin wręczenia nagród zostanie podany w pierwszym tygodniu grudnia 2021r.
za pomocą strony internetowej www.strzeleczki.pl.
10. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu. Udział
w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikowanie wykonanych prac oraz
zgody na przetwarzanie danych osobowych autora w celach promujących konkurs.
11. Wystawa prac konkursowych odbędzie się podczas jarmarku Bożonarodzeniowego
w Strzeleczkach.
12. Prace konkursowe przechodzą na własność Organizatorów.
13. Organizator nie ma obowiązku oddania prac po dokonaniu oceny oraz wręczeniu nagród.
14. Wszelkie informacje związane z organizacją konkursu można uzyskać pod nr telefonu
774669696 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura GOK w Strzeleczkach.
15. Informacje o sposobie realizacji, celu i długości przetwarzania danych w związku z ww.
konkursem zawarte są w klauzuli informacyjnej będącej załącznikiem nr 2 do niniejszego
Regulaminu.
16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decydują Organizatorzy oraz
Komisja Konkursowa.

