
REGULAMIN 

KONKURSU PN. „BAJECZKI DO PODUSZECZKI”

                                                     
 I POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Organizator - Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach.
Koordynator konkursu  - Natalia Tukaj.

    II TEMAT:   

Tematem konkursu jest utworzenie krótkiej bajeczki, wierszyka czy też rymowanki związanej ze 
słowem poduszka.

 III. CEL:

Celem konkursu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywności twórczej oraz pobudzenia ich 
wyobraźni.

 IV UCZESTNICY: 

Konkurs kierowany jest do przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych.

 V WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE: 

1. Każdy uczestnik może dostarczyć maksymalnie jeden tekst.

2. Indywidualne prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej 
niepublikowanymi, nieprzedstawionymi na innych konkursach.

3. Technika wykonania prac jest dowolna. 

4. Każda praca powinna być opisana na odwrocie w następujący sposób: imię i nazwisko, 
wiek, klasa, telefon kontaktowy.

5. Prace przechodzą na własność organizatora.

6. Każda praca winna zawierać kartę zgłoszenia stanowiącą załącznik nr 1 do regulaminu.

7. Każdy uczestnik powinien zapoznać się z klauzulą informacyjną zamieszczoną 

w załączniku 2 do regulaminu.

8. Prace należy nadsyłać za pośrednictwem poczty (na koszt nadsyłającego) lub dostarczyć 
osobiście na podany poniżej adres: 

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach
ul. Sienkiewicza 121A

42-583 Bobrowniki

 VI TERMINY: 

1. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 17 lutego 2022 roku. 

2. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja powołana przez Dyrektora 
Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach. Decyzja komisji jest ostateczna 

i nieodwołalna. 



3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie 
wynikających z powodów organizacyjnych od niego niezależnych.

 VII OCENA PRAC KONKURSOWYCH: 

• praca zgodna z tematem, 

• kreatywność i wyobraźnia, 

• estetyka wykonania, 

• pomysłowość i oryginalność,
• samodzielność,
• stopień trudności,
• staranność wykonania,

 VIII WYNIKI KONKURSU: 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora: 
www.gckis.bobrowniki.pl. W związku z sytuacją związana z pandemią COVID-19, wręczenie 
nagród nastąpi po wcześniejszej konsultacji telefonicznej z laureatami, zgodnie z aktualnie 
panującymi reżimami sanitarnymi.

 I  X POSTANOWIENIA KOŃCOWE:   

1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą          
na publikacje materiałów z przebiegu konkursu.

2. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela koordynator projektu                                    
pani Natalia Tukaj, pod numerem telefonu: 512 077 787.

3. Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i prezentacji prac konkursowych.

5. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków 

niniejszego regulaminu. 

http://www.gckis.bobrowniki.pl/

