
REGULAMIN KONKURSU 
„potencjał  miłości w rodzinie go ści" 
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Organizator konkursu 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Ma łdytach zwany dalej Organizatorem 
ogłasza konkurs plastyczny pod nazwą  - potencjał  miłości w rodzinie go ści" 

którego zasady reguluje niniejszy regulamin. 

Cel i przedmiot konkursu 

1 .Konkuts polega na wykonaniu prac i dostarczeniu ich do siedziby 
organizatora. 
2.Konkurs ma na celu prezentacj ę  możliwości twórczych i artystycznych dzieci i 
młodzieży, zachęcenie do własnoręcznej pracy oraz kultywowanie tradycji 
wielkanocnych. 
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Warunki wzięcia udziału w konkursie 

1. Prace są  jednocześnie zgłoszeniami konkursowymi i przyjmowane są  od dnia 
10.05.2015 r. do dnia 13.06.2015 r. 
2. Format prac p łaskich: A3, wykonanych technik ą  dowolną  oraz prace 
przestrzenne,- oprócz prac wykonanych o łówkiem 
3. Każdy uczestnik może zgłosić  tylko jedną  prace konkursow ą. 
4. Prace nie mogą  być  „zbioiowe". 
5. Przystąpienie do konkursu jest tożsame z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 
danych osobowych przez Organizatora na potrzeby promocji. Wszystkie prace 
przechodzą  na własność  organizatorów. 
6. Każda praca musi być  podpisana - imię, nazwisko, wiek, adres. 

Wybór zwycięzców i nagrody. 

1. Nadesłane prace zostaną  ocenione przez powołane przez organizatorów jury. 
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastaj)i w dniu 15 czerwca 2015 roku w siedzibie 
Organizatora. 
2. Komisja konkursowa przyzna po trzy nagrody rzeczowe, w ka żdej kategorii 
wiekowej. 
3 .Organizatorzy ogłoszą  wyniki konkursu na stronie internetowej w ci ągu 
trzech dni od jego rozstrzygni ęcia. 

4. Nagrody zostaną  przekazane pod wskazany adres. 
5.Najlepsze prace zostan ą  przekazane na konkurs wojewódzki do Olsztyna, 



6.Ogłoszenie wyników konkursu wojewódzkiego oraz wr ęczenie dyplomów, 
nagród i wyróżnień  laureatom nastąpi 23.10.2015 r. podczas podsumowania 
tegorocznych XVII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. 
7. Organizatorzy serdecznie zapraszaj ą  wszystkich na wystawę  pokonkursow ą  w 
Szkole Podstawowej Nr 30, im. Marii Zientary-Maiewskiej, ul. Pieczewska 10 
w Olsztynie w październiku 2015 r. Prace laureatów równie ż  zostaną  
opublikowane na łamach „Biuletynu Rady ds. Rodzin Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego" 

Postanowienia końcowe 

1 .Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie w 
trakcie trwania konkursu, lub ca łkowitego odwołania konkursu. 
2 .Wszelkie wątpliwości odnośnie tre ści zmian niniejszego regulaminu 
uczestnicy mogą  kierowa ć  do osoby odpowiedzialnej za organizacj ę  i przebieg 
konkursu na numer 512 438 052 „ 89 758 6134 
3.W przypadku zastrze żeń  dotyczących przebiegu konkursu, jego uczestnicy 
mogą  kierować  w trakcie jego trwania lub w terminie 7 dni od zako ńczenia 
konkursu zgłosić  reklamację . Reklamacje wniesione po wskazanym terminie nie 
zostaną  rozpatrzone. Reklamacje zostan ą  rozpatrzone przez Komisj ę  
Konkursową  w ciągu 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania. 
4.Przystąpienie przez uczestnika do konkursu jest równoznaczne z wyra żeniem 
przez niego zgody na postanowienia niniejszego regulaminu. 


