
Regulamin konkursu  

Wielkanocna Palma, Pisanka 2020 

 

 

§ 1  

Organizator Konkursu  

Organizatorem Konkursu  pt. „Wielkanocna Pisanka, Wielkanocna Palma”, zwanego 

dalej „Konkursem”, jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach, zwany dalej 

„Organizatorem”.  

  

§ 2  

Cele i uczestnicy Konkursu  

1. Celami głównymi Konkursu są:  

- rozwijanie twórczości plastycznej mieszkańców gminy Mordy oraz ich 

aktywności twórczej;  

- rozbudzanie zainteresowań lokalnej społeczności tematyką związaną ze 

świętami Wielkiejnocy.  

2. Jednoetapowy Konkurs jest adresowany do wszystkich mieszkańców miasta i gminy 

Mordy.   

§3  

Warunki uczestnictwa w Konkursie  

1. Uczestnicy wykonują prace plastyczne indywidualnie, techniką dowolną.  

2. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę.  

3. Interpretacja tematu jest dowolna, zależna od wyobraźni autora.   

4. Do zgłaszanej pracy należy dołączyć Kartę Zgłoszenia, której wzór określna Załącznik 

do niniejszego Regulaminu.  

5. Prace należy złożyć w siedzibie Organizatora do dnia 6 kwietnia 2020 r.  

6. Prace plastyczne po ogłoszeniu wyników powinny być odebrane od organizatora  

w terminie 7 dni. Po upływie terminu odbioru prace będą likwidowane.  



  
§4  

Komisja Konkursowa  

1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana przez 

Organizatora, zwana dalej „Komisją”.  

2. Komisja zobowiązana jest do zachowania bezstronności podczas oceny 

poszczególnych prac.  

3. Rozstrzygnięcie Konkursu i przyznanie nagród nastąpi 16 kwietnia 2020 r. o godz.  

10.00 w Sali Konferencyjnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach.  

4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

  

§5  

Nagrody  

1. Spośród zgłoszonych do Konkursu prac Komisja  wybierze prace, które zostaną 

nagrodzone w kategoriach wiekowych:  

I kat. – oddziały przedszkolne;  

II kat. – klasy I-III szkół podstawowych;  

III kat. – klasy IV-VI szkół podstawowych;  

IV kat. – klasy VII-VIII szkół podstawowych;  

V kat. – osoby powyżej 15 lat i osoby dorosłe.  

2. Autorzy zwycięskich prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.  

3. Kryteriami wyróżnienia prac konkursowych będą: oryginalność, zgodność   

i odzwierciedlenie tematu Konkursu oraz samodzielność wykonania.  

§6  

Postanowienia końcowe  

1. Niniejszy  Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

internetowej www.mgokmordy.pl.    

2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.  

3. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.     



4. Uczestnicy biorący udział w Konkursie akceptują zasady Konkursu zawarte   

w Regulaminie.   

5. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Miejsko-Gminny 

Ośrodek Kultury z siedzibą w Mordach przy ul. Parkowej 9 (08-140 Mordy). Dane 

te będą przetwarzane w celu niezbędnym do organizacji Konkursu,  a podanie ich 

jest dobrowolne.     

6. Dane osobowe uczestników Konkursu:  

1) będą przetwarzane w celu realizacji postępowania konkursowego, na 

podstawie  wyrażenia zgody przez uczestnika Konkursu;  

2) będą upubliczniane w zakresie imienia, nazwiska/nazwy grupy, wizerunku  

w lokalnej prasie i mediach, w broszurach i artykułach promujących Konkurs;  

3) będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z obowiązujących przepisów  

w zakresie archiwizowania dokumentów;  

4) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji  

w sprawie indywidualnej.  

  

7. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych, 

żądania ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

zajmującego się ochroną danych osobowych.  

8. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo żądania od administratora danych 

ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych lub wyrażenia sprzeciwu 

wobec przetwarzania tych danych ze względu na jego szczególną sytuację,  a także 

żądania usunięcia jego danych osobowych  

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie ich będzie skutkowało 

niezakwalifikowaniem do udziału w Konkursie.  

10. Przystępując do Konkursu każdy uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego 

Regulaminu poprzez złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z jego treścią  

i akceptacji jego warunków.   

11. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.  

  

   

  

  


