
REGULAMIN 

GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO  

„Portret św. Mikołaja” 

 

Organizator: Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie 

  Rynek 10, 48-317 Korfantów 

  77/43-43-865, 77/43-43-866 

  moksir@poczta.onet.pl 

Cel konkursu: 

- rozwijanie inwencji twórczej oraz budowanie kreatywności wśród dzieci i młodzieży, 

- popularyzacja działań plastycznych poprzez różne formy przekazu 

Uczestnicy: 

Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci i młodzież z gminy Korfantów. 

Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:  

- dzieci w wieku 4 - 5 lat 

            - dzieci w wieku 6 - 8 lat 

            - dzieci w wieku 9 - 12 lat 

 

Warunki uczestnictwa: 

Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać w dowolnym rozmiarze, dowolną techniką 

pracę przedstawiającą św. Mikołaja.  

Uwaga – nie mogą to być prace przestrzenne ani wydrukowane kolorowanki! 

 

Następnie pracę (rysunek, grafikę, malarstwo, wyklejankę, wycinankę itp.) należy 

sfotografować, a zdjęcie przesłać na adres e-mail organizatora:  

moksir@poczta.onet.pl 

w nieprzekraczalnym terminie do 20 grudnia 2020 roku 

 

Do wiadomości należy załączyć odpowiedni opis zdjęcia:  

imię i nazwisko, adres i wiek autora oraz nr telefonu jego rodzica lub opiekuna prawnego. 

 

mailto:moksir@poczta.onet.pl


Przesłanie zdjęcia pracy na konkurs jest równoznaczny z wyrażeniem zgody rodzica/opiekuna 

prawnego autora pracy na udział dziecka w konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych,  

a także publikację zdjęcia pracy w internecie. 

 

Dane osobowe uczestnika konkursu będą przetwarzane przez Miejsko-Gminny Ośrodek 

Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie w celu organizacji i przeprowadzenia Gminnego 

konkursu plastycznego „Portret św. Mikołaja”. Podającym dane przysługuje prawo do wglądu 

i poprawiania ich. Administratorem danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, 

Sportu i Rekreacji z siedzibą w Korfantowie ul. Rynek 10. Administrator danych zapewnia 

ochronę podanych danych osobowych, które przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji i promocji konkursu przez administratora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) 

Nagrody: 

Jury powołane przez organizatora dokona wyboru najlepszych prac oraz przyzna nagrody 

rzeczowe za I, II, III miejsca w każdej kategorii wiekowej.  

Dopuszczalne są także po trzy wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej. 

Postanowienia końcowe: 

- wszystkie prace biorące udział w konkursie zostaną opublikowane na stronie internetowej 

organizatora www.moksirkorfantow.naszgok.pl oraz portalu społecznościowym Facebook pod 

adresem www.facebook.com/MDK.Korfantow 

- przesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu 

- prace niezgodne z regulaminem lub dostarczone po terminie nie będą oceniane 

- rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 grudnia 2020 roku. Wyniki zostaną opublikowane na 

w/w stronach internetowych. 

- organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. 

 

 

 

 

Organizator 
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