
REGULAMIN KONKURSU  

„NAJCIEKAWSZA MASKA KARNAWAŁOWA” 
 

Organizator:   

Gminne Centrum Kultury w Poniecu 

Cele konkursu:  

- kultywowanie tradycji tworzenia własnoręcznie wykonanych masek karnawałowych, 

- kształtowanie własnej inwencji twórczej i wyobraźni,  

 

Adresat konkursu: 

Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: 

I. Kategoria przedszkolna 

II. Kategoria Szkoły Podstawowe 

 

Warunki uczestnictwa: 

1. Konkurs ma charakter otwarty. 

2. Prace należy wykonać samodzielnie. 

3. Technika prac: Praca konkursowa ma być pracą wykonaną w dowolnej technice.  

4. Prace konkursowe muszą posiadać metryczkę, która powinna zawierać: imię i nazwisko autora pracy, 

kategorię konkursową. Prace anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu. 

5. Każdy z uczestników składa jedną pracę w Gminnym Centrum Kultury w Poniecu do dnia 13 stycznia. 

Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane (decyduje data dostarczenia). 

6. Integralną częścią pracy jest karta zgłoszeniowa uczestnika stanowiąca załącznik  

nr 1 do niniejszego regulaminu. 

7. Przy ocenie prac pod uwagę brana będzie zgodność treści wykonanej pracy z tematem konkursu, 

pomysłowość i oryginalność w zakresie przedstawienia tematu, forma estetyczna pracy. 

8. Praca staje się własnością Organizatorów i nie będzie zwracana. Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie 

pracy organom trzecim. 

9. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone, a wszystkie prace wyeksponowane w formie fotografii  

na profilu Facebook Gminnego Centrum Kultury w Poniecu.  

10. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą uczestnika na opublikowanie imienia i nazwiska oraz 

jego wizerunku na stronie internetowej Organizatorów konkursu oraz w lokalnych mediach,  



a w przypadku laureatów również osób towarzyszących mu przy odbieraniu nagrody. Osoby składające 

zgłoszenie w ramach konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów swoich danych 

osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu w zakresie koniecznym do jego prawidłowego 

przeprowadzenia i promocji . 

11. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu 

i oświadczeniem, że prace zgłoszone do konkursu zostały wykonane osobiście przez zgłaszającego. 

Przekazanie pracy konkursowej oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie narusza ona 

praw osób trzecich (w szczególności praw majątkowych i autorskich). 

12. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wyłącznego, nieograniczonego i bezpłatnego używania 

pracy do celów promocyjnych z możliwością jego dostosowania do swoich potrzeb. Jednocześnie prawa 

majątkowe z tytułu pracy przechodzą na rzecz Organizatorów. 

13. Osoby mogą wziąć udział w konkursie za pisemną zgodą opiekuna prawnego. Powyższa zgoda powinna 

obejmować również zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu, w tym w szczególności na 

przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz warunki na korzystanie przez Organizatorów  

z wizerunku uczestnika. 

14. Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. 655731169 lub mailem: imprezy@gck.poniec.eu . 

mailto:imprezy@gck.poniec.eu

