
REGULAMIN  KONKURSU 

„Zaprojektuj swoją kartkę do Św. Mikołaja” 

 

§ 1 

 

Organizatorem konkursu pt „Zaprojektuj swoją kartkę do Św. Mikołaja” zwanego dalej 

konkursem, jest Gminne Centrum Kultury w Spytkowicach.  

§ 2 

 

Celem konkursu jest pobudzenie wyobraźni plastycznej i kreatywności oraz umożliwienie 

prezentacji uzdolnień na szerokim forum. 

§ 3 

 

Interpretacja tematu jest dowolna i zależna od osoby wykonującej pracę. 

 

§ 4 

 

Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

Organizatora (www.gck-spytkowice.pl). Szczegółowe informacje nt. konkursu można 

uzyskać pod numerem telefonu 18 26 88 153, 660 176 718 lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej: gck@spytkowice.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany 

Regulaminu. 

 

§ 5 

 

Konkurs skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie Spytkowic. 

 

§ 6 

Warunki uczestnictwa: 

1. Prace do konkursu są zgłaszane indywidualnie. 

2. Udział w konkursie wymaga przedłożenia organizatorowi prac o tematyce związanej z Św. 

Mikołajem. 

3. Prace muszą być wykonane metodą przestrzenna. 

4. Na pracy zgłoszeniowej wymagane jest imię i nazwisko uczestnika, wiek uczestnika ,  imię 

i nazwisko oraz dane kontaktowe rodzica. Numer telefonu ! 

6. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy 

i przyznania nagrody. Warunkiem udziału w Konkursie jest załączenie do przesłanej pracy, 

pisemnego oświadczenia prawnych opiekunów autora o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych podopiecznego dla potrzeb niezbędnych dla realizacji Konkursu, zgodnie 

z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 

1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 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 (RODO). 

7. Zgłoszenie pracy do konkursu jest związane z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich 

praw majątkowych do pracy na rzecz Organizatora, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z 

późn. zm.), oraz zgody na publikację w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez 

Organizatora, oraz w Internecie. 
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§ 7 

 

Termin i warunki nadsyłania prac 

1. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą, z dopiskiem „Konkurs  ” w terminie 

do 04.12..2020 r. na adres Organizatora: 

Gminne Centrum Kultury 

Spytkowice 14a 

34-745 Spytkowice 

3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. Obowiązuje data wpływu. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas wysyłki. 

5. Prace nie będą odsyłane, może odebrać je po rozstrzygnięciu konkursu.  

 

§ 8 

Zasady przyznawania nagród: 

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, 

zwana dalej Komisją. Skład Komisji ustala Organizator. 

2. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję. 

3. Komisja dokona wyboru trzech prac konkursowych i przyzna nagrodę główną, nagrodę 

drugiego i trzeciego stopnia oraz 2 wyróżnienia. 

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 7.12.2020r. . O terminie i sposobie odbioru nagród 

uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie.  

 

Udział w konkursie oznacza zgodę jego uczestnika na warunki określone w niniejszym 

Regulaminie. 
 


