Regulamin konkursu „Ozdoba świąteczna 2017”.
§ 1 INFORMACJE OGÓLNE
1.
Organizatorem konkursu „Ozdoba świąteczna 2017” jest Miejski Ośrodek Kultury
w Lędzinach.
2. Przedmiotem Konkursu jest najciekawsza praca rękodzielnicza, będąca przestrzenną ozdobą
świąteczną.
4. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu
Konkursu.
§ 2 UCZESTNICY
1. Uczestnikiem Konkursu mogą być dzieci przedszkolne i szkolne, a prace będą oceniane
w następujących kategoriach wiekowych:
a) przedszkola,
b) klasy 1 – 3 szkoły podstawowej,
c) klasy 4 – 7 – szkoły podstawowej.
2. Uczestnik przystępując do konkursu akceptuje postanowienia regulaminu.
3. Prace oddane do konkursu nie będą zwracane.
4. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych - imię
i nazwisko, wiek , a także wyraża zgodę na publikację swojej pracy, a także swojego wizerunku na
stronie internetowej www.mokledziny.pl, www.ledziny.pl , a także facebooku MOK ( na potrzeby
konkursu).
5. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłątną publikację pracy na stronach internetowych MOK
i UM.
4. Organizator nie zwraca prac konkursowych uczestnikom.
§ 3 ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Zgłoszenie do udziału w konkursie polega na dostarczeniu swojej pracy rękodzielniczej do
siedziby MOK - u przy ul. Hołdunowskiej 39 ( sekretariat I piętro) i tym samym uczestnik
akceptuje postanowienia regulaminu konkursu.
2. Termin dostarczenia kartek świątecznych upływa 4 grudnia 2017 roku do godz. 12:00. Prace
dostarczone po wskazanym terminie nie będą przyjmowane.
3. Praca powinna być formą przestrzenną o wymiarach max 35 cm wys. i max 35 cm szer.
Technika wykonania dowolna.
4. Każda praca powinna być opisana na osobnej kartce imieniem i nazwiskiem autora , wiek
autora i powinna być włożona do koperty starannie zaklejonej.
§ 4 WYŁONIENIE LAUREATÓW
1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu
dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do konkursu Organizator powoła trzyosobową
Komisję Konkursową.
2. Komisja nagrodzi trzy pierwsze miejsca w kategoriach wiekowych:
a) przedszkola

b) klasy 1 – 3 szkoły podstawowej,
c) klasy 4 – 7– szkoły podstawowej.
3. Decyzja komisji jest ostateczna i niepodważalna.
4. Komisja decyduje o ilości przyznanych nagród i wyróżnień.
§ 5 NAGRODY
1. Laureaci trzech pierwszych miejsc i wyróżnienia otrzymają nagrody książkowe i pamiątkowe
dyplomy.
2. Informacja o wynikach konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie
internetowej MOK ( www.mokledziny.pl) do dnia 08.12.2017r. zaś nagrody zwycięzcom
w poszczególnych kategoriach wiekowych zostaną wręczone na Placu Farskim – scena plenerowa
lub w razie niepogody w sali audiowizualnej „ Placu Farskiego” dnia 09.12.2017r godz. 15:00.
3. Najciekawsze prace będą opublikowane na stronach MOK i Urzędu Miasta, jak również będą
wystawione w gablotach wystawienniczych MOK, jako wystawa pokonkursowa prac.

