
Regulamin 
Konkursu plastycznego 

na kartkę świąteczną – „Boże Narodzenie 2021” 
pod honorowym patronatem 

Wójta Gminy Korzenna 
 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury w Korzennej 

2. Konkurs trwa od 20.09.2021 do 29.10.2021 roku 

3. Celem konkursu jest:  

a)    wsparcie dzieci i młodzieży w rozwoju ich zdolności plastycznych  

b) kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia 

c) promowanie twórczości plastycznej dzieci i młodzieży 

d) promowanie walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych gminy 

Korzenna 
 

                                                                                   ZASADY KONKURSU 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu gminy 

Korzenna 

2. Każdy uczestnik może wykonać max. 2 prace 

3. Praca powinna: 

a) nawiązywać do tematyki Świąt Bożego Narodzenia 

b) nawiązywać do dowolnej atrakcji:  przyrodniczej, historycznej lub kulturowej 

gminy Korzenna 

c) mieć format A4 

d) technika: rysunek, malarstwo, wyklejanka „technika płaska” nadająca się do 

skanowania bez użycia materiałów nietrwałych jak kasze, plastelina itp. oraz       

z wyłączeniem grafiki komputerowej 

e) powinna zostać wykonana samodzielnie bez udziału osób trzecich 

f) wykonane prace nie mogą naśladować wcześniej publikowanych czy 

powszechnie znanych prac na w/w temat, powinny być niepowtarzalne                   

i oryginalne. Wskazane są elementy regionalne, związane z tradycją Świąt 

Bożego Narodzenia i elementami charakterystycznymi dla naszej gminy 

g) na odwrocie pracy należy przykleić kompletną , czytelnie wypełnioną                         

i podpisana przez Rodzica/Opiekuna prawnego uczestnika metryczkę.                                                              

UWAGA! Prace bez prawidłowo wypełnionych  metryczek nie będą oceniane! 
 

 

 



METRYCZKA 
 

Imię i nazwisko i tel. klasa Nazwa szkoły 

 
 
 
 

  

Oświadczam, że praca jest wynikiem oryginalnej twórczości mojej córki/syna i nie narusza praw osób trzecich. 
Zapoznałem się z treścią regulaminu i wyrażam zgodę na udział mojej córki/syna w w/w konkursie. 
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w trybie art.6 ust.1 lit.a 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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, zwane dalej 
„RODO”) (Dz.Urz. UE L 119, s.1). Poprzez złożenie pracy do konkursu nieodpłatnie przenoszę na organizatora 
prawo do wykorzystania pracy we wszelkich możliwych publikacjach, na stronach internetowych oraz do 
reprodukowania prac  w celach popularyzatorskich 
 
 
 
                                                                                      --------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                                    Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego 
                                                                                                

 

                                          MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC 

 

1. Prace należy złożyć do 29 października 2021 roku do godz. 15.00                                                        

w Muzycznym Dworze w Lipnicy Wielkiej 

2. Prace konkursowe nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie nie będą 

podlegały ocenie Komisji Konkursowej 

3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane 

4. W konkursie nie będą oceniane prace wykonane w technice komputerowej 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Wszystkie prace dostarczone na konkurs przechodzą na własność Organizatora 

konkursu i nie podlegają zwrotowi 

2. Poprzez zgłoszenie do konkursu, prawo do wykorzystania pracy we wszelkich 

możliwych publikacjach, na stronach internetowych oraz do reprodukowania prac        

w celach popularyzatorskich i promocyjnych zostaje nieodpłatnie przeniesione na 

Organizatora  

3. Udział w konkursie i rozdaniu nagród konkursu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody 

na publikacje zdjęć z tego wydarzenia na stronie internetowej i FB Centrum Kultury      

w Korzennej i Gminy Korzenna 

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych 
uczestnika w celach związanych z konkursem.  Jednocześnie uczestnik oświadcza, że został poinformowany o 
przysługującym mu prawie dostępu do treści jego danych oraz możliwości ich poprawiania, wycofania zgody na 
ich przetwarzanie w każdym czasie,  jak również, że podanie tych danych było dobrowolne. Rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 

http://tematy.biznes.gazetaprawna.pl/tematy/u/ue?utm_source=gazetaprawna.pl&utm_medium=referral&utm_campaign=link-w-art


 
 

OCENA i ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 
 

1. Złożone prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową wg następujących 
kryteriów 

 
a) walory artystyczne 
b) kreatywność 
c) oryginalność 
d) nawiązanie do tematyki związanej z promowaniem gminy Korzenna 
e) estetyka wykonania 

 
2. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa dokona oceny prac                              

i nagrodzi 3 z nich, przyznając NAGRODĘ GŁÓWNĄ oraz 2 wyróżnienia. 
Wytypowane osoby otrzymają vouchery do sklepu sportowego o wartości  
odpowiednio 300 zł oraz 2 x 150 zł.  
Nagrodą specjalną w konkursie jest upowszechnienie wygranego projektu w formie 
druku kartki świątecznej z logo Gminy Korzenna. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 
na stronie internetowej organizatora tj. www.ck.wkorzennej.pl do dnia 08.11.2021 
roku 

3. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących konkursu jest                                             
Magdalena Gut tel.: 18 444 34 88 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie 
 

 

http://www.ck.wkorzennej.pl/

