Regulamin Konkursu plastyczno-fotograficznego „TRADYCJE SYLWESTROWE I NOWOROCZNE”
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki przeprowadzenia oraz uczestniczenia w
Konkursie plastyczno-fotograficznym „TRADYCJE SYLWESTROWE I NOWOROCZNE”.
2. Organizatorem Konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli .
3. Konkurs ma charakter lokalny.
4. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zobowiązanie do przestrzegania postanowień
Regulaminu.
Zasady i warunki uczestniczenia w Konkursie
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy wykonać zadanie konkursowe w odpowiedniej kategorii
wiekowej. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: Kategoria I – dzieci do 10
roku życia, Kategoria II – młodzież i dorośli.
2. Zadaniem konkursowym jest:
a) Kategoria I – praca plastyczna wykonana dowolną techniką (z wyjątkiem grafiki
komputerowej) o tematyce związanej z tradycjami sylwestrowymi i noworocznymi;
b) Kategoria II – jedno zdjęcie, w artystyczny/zabawny sposób pokazujące tradycje
sylwestrowe i noworoczne.
3. Praca Konkursowa musi być zapisana w formacie JPG lub PNG. W przypadku pracy
plastycznej należy wykonać jej wyraźne zdjęcie.
4. Udział w konkursie mogą wziąć mieszkańcy powiatu piaseczyńskiego.
5. Karta zgłoszenia udziału jest dostępna na stronie www.gok-lesznowola.pl
6. Kartę zgłoszenia udziału wraz z pracą konkursową należy przesłać na adres jan.drewicz@goklesznowola.pl
7. Każda osoba może złożyć tylko jedną pracę konkursową.
8. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych są dobrowolne i są jednoznaczne z
zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
9. Klauzula informacyjna RODO wynikająca z obowiązków nałożonych na organizatora Konkursu
będącego administratorem danych osobowych dostępna jest na stronie www.goklesznowola.pl w zakładce Konkurs „TRADYCJE SYLWESTROWE I NOWOROCZNE”.

Przebieg Konkursu
1. Konkurs trwa od 30 grudnia 2021 roku do 10 stycznia 2022 roku.
2. W celu wyłonienia Laureatów Konkursu Organizator powoła Komisję Konkursową.
3. Komisja oceni prace według kryteriów:
a) Zgodność z tematem,
b) Samodzielne wykonanie pracy,
c) Walory estetyczne pracy,
d) Oryginalność i kreatywność.
4. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o wygranej mailowo na adres, który podali w
Karcie zgłoszenia.

5. Komisja spośród nadesłanych prac wyłoni po jednym Laureacie dla każdej kategorii
wiekowej. Organizator przewiduje również wyróżnienia w każdej z kategorii wiekowych.
Nagroda
1. Nagrodą główną w Konkursie jest bon podarunkowy do salonów Empik o wartości 50 zł.
2. W celu otrzymania nagrody Laureat będzie zobowiązany do odbioru osobistego w siedzibie
GOK Lesznowola w Starej Iwicznej, ul. Nowa 6. W przypadku nieodebrania nagrody przez
Laureatów, Nagroda przechodzi na rzecz Organizatora.
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą
powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

