Regulamin Gminnego Rodzinnego Konkursu Plastycznego na najpiękniejszą
„BOMBKĘ BOŻONARODZENIOWĄ 2020”
I. Organizator:
Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach
ul. Strażacka 5
32-095 Iwanowice Włościańskie
tel. 12 388 45 16
mail: gckib@iwanowice.pl
II. Adres na który należy składać prace:
1. gckib@iwanowice.pl
2. Aby zgłosić pracę do konkursu należy przesłać maksymalnie 4 zdjęcia pracy na powyższy
adres mailowy.
III. Termin składania prac:
1. 21.12.2020 r.
2. Prace konkursowe pojawią się na stornie
Iwanowicach w dniu 24 grudnia 2020,

Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w

3. Polubienia będzie można dodawać do poszczególnych postów dopiero po ich
opublikowaniu, w dniach od 24 grudnia do 28 grudnia 2020 roku.
IV. Celem konkursu jest:
1. Pobudzenie aktywności twórczej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
2. Integracja pokoleniowa,
3. prezentacja twórczości dzieci, młodzieży i dorosłych ukazująca radość, klimat i nastrój Świąt
Bożego Narodzenia.
V. Warunki uczestnictwa:
1. Forma pracy: przestrzenna,
2. Technika: dowolna,
3. Jeden uczestnik/rodzina może zgłosić jedną pracę,
4. Aby wziąć udział w konkursie należy:
a) wykonać bombkę bożonarodzeniową,
b) zrobić maksymalnie 4 zdjęcia swojej pracy, dbając staranną kompozycję zdjęcia (ładne
tło, dobre światło - zdjęcia najlepiej wykonać w świetle dziennym),
c) przesłać zdjęcia pracy na adres mailowy: gckib@iwanowice.pl do dnia 21 grudnia 2020
roku,
d) w tytule maila należy wpisać „Bombka bożonarodzeniowa 2020”.

VI. Kategorie:
1. W konkursie mogą brać udział wszystkie dzieci uczęszczające do szkół podstawowych i
przedszkoli z terenu Gminy Iwanowice wraz z rodzinami.
2. Zgłoszenia mogą być zarówno indywidualne jak i rodzinne.
VII. Kryteria oceniania:
1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje ilość oddanych lajków postem prezentującym
zgłoszoną pracę, na fanpage’u Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach, w
dniach głosowania tj. od 24 grudnia do 28 grudnia 2020 r.
VIII.
Ogłoszenie wyników konkursu:
1. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 29 grudnia 2020 r.,
2. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej Gminnego
Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach raz fanpage’u,
IX. Nagrody:
1. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe, których odbiór będzie możliwy w siedzibie
Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach. Organizator zastrzega sobie prawo
do nagrodzenia prac wyróżnionych.
2. Termin odebrania nagrody przez uczestników zostanie podany w późniejszym terminie.
X. Postanowienia końcowe:
1. Rodzic wysyłający zdjęcie pracy plastycznej,
2. Przystępując do konkursu, poprzez wysłanie zdjęcia wykonanej bombki, rodzic lub opiekun
Uczestnika:
a) akceptuje postanowienia Regulaminu,
b) wyraża zgodę na udział dziecka w konkursie,
c) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w konkursie,
d) zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej RODO, w tym z informacją o celu i
sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści podanych
danych i prawie ich poprawiania.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie konkursu.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator konkursu.

