
W związku ze zbliżającym się okresem Świąt Wielkiej Nocy
Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach zaprasza do udziału 

w Konkursie Wielkanocnym dla KGW i stowarzyszeń o podobnym profilu

REGULAMIN KONKURSU

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach
2. Celem konkursu jest pobudzanie aktywności społeczności lokalnej i stworzenie przestrzeni

do twórczej rywalizacji pomiędzy lokalnymi organizacjami pozarządowymi.
3. Zadaniem  uczestników  konkursu  jest  wykonanie  wielkanocnej  ozdoby.  Mile  widziane

będzie zarówno nawiązanie do tradycji jak i nowatorstwo pomysłów i wykonania. 

II. Warunki konkursu 
1. Konkurs skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich, oraz innych stowarzyszeń o

podobnym  profilu  działających  na  terenie  gminy  Sierakowice  -  dalej  nazywanych
stowarzyszeniami. 

2. Każde stowarzyszenie może dostarczyć jedną pracę konkursową.
3. Ozdoba może zostać wykonana z dowolnego tworzywa, o dowolnej wielkości.
4. Prace dostarczyć należy w nieprzekraczalnym terminie do środy 29 marca 2021 r., do godz.

16.00  do  Gminnego  Ośrodka  Kultury  w  Sierakowicach  ul.  Kartuska  27,  83-340
Sierakowice.

III. Ocena i nagrody
1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
2. Ozdoby Wielkanocne będą oceniane według następujących kryteriów:

 ogólne wrażenie artystyczne;

 oryginalność pomysłu;

 wkład pracy;

 walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki).
3. Organizator przewiduje przyznanie upominków za udział oraz trzech nagród głównych.
4. Laureaci pierwszych 3 miejsc otrzymają bony podarunkowe, o wartości 300 zł, 200 zł i 100

zł, do wykorzystania w wybranych przez nich sklepach.
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 31 marca 2021 na stronie internetowej Organizatora

www.gok.sierakowice.pl oraz przekazane telefonicznie.
6. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

IV. Postanowienia końcowe 
1. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
2. Dostarczenie  prac  na  konkurs  uważane  będzie  za  uznanie  warunków  regulaminu  oraz

wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997r.
o ochronie danych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

3. Uczestnik  konkursu  zgłaszając  pracę  nieodpłatnie  przenosi  na  Organizatora  konkursu
własność egzemplarza nadesłanej pracy oraz udziela mu nieodpłatnej, niewyłącznej licencji
na korzystanie z praw autorskich, jakie do pracy konkursowej przysługują na wszystkich

http://www.gok.sierakowice.pl/


polach eksploatacji związanych z przeprowadzeniem konkursu, w szczególności w zakresie:
utrwalania  wizerunku   pracy  każdą  możliwą  techniką  oraz  publicznego  odtwarzania
wszystkimi  środkami,  w  tym  środkami  przekazu  danych  na  odległość,  udostępnienia
wystawiania,  a  także  publicznego  udostępniania,  wprowadzania  do  pamięci  komputera,
przesyłania  za  pomocą  sieci  multimedialnej,  komputerowej  i  teleinformatycznej,  w tym
Internetu.

4. Kontakt w sprawie konkursu: Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach, ul. Kartuska 27,
83-340 Sierakowice, tel. 694-468-877

5. Regulamin  Konkursu,  oraz  bieżące  informacje  związane  z  Konkursem,  w  tym również
informacje  o  wynikach  będą  umieszczane  na  stronie  internetowej  Organizatora
www.gok.sierakowice.pl.


