
REGULAMIN 

KONKURS PLASTYCZNY NA NAJCIEKAWSZĄ WALENTYNKĘ 

„Pochwal się swoją Walentynką” 

 

 Ustalenia ogólne:  

1.Organizatorem konkursu jest Ośrodek Kultury i Biblioteka Gminy Wielgie 

2. Celem konkursu jest uczczenie Dnia Świętego Walentego, rozwój pomysłowości i kreatywności 

plastycznej oraz odkrywanie talentów plastycznych uczestników konkursu.  

3. Termin składania prac mija z dniem 05 lutego 2021 r., rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 14 

lutego 2021 r. na stronie internetowej Organizatora 

Zasady konkursu:  

1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie kartki walentynkowej w formacie A5 (kartka A4 

złożona na poł), dowolną techniką plastyczną (rysunek, wyklejanka, malarstwo, quilling, itp.).  

2. Każdy uczestnik może przysłać jedną pracę, do której dołączona musi być koperta zawierająca dane 

osobowe /imię, nazwisko, wiek, adres, tel. kontaktowy/ oraz wypełnione i podpisane zgody.  

3. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież terenu Gminy Wielgie w następujących 

kategoriach wiekowych: kat. 1 – wiek od 6 do 9 lat, kat. 2 – wiek od 10 do 15 lat.  

4. Prace będzie oceniało jury powołane przez organizatora, które będzie przyznawać nagrody 

rzeczowe.  

5. Jury oceniając prace będzie brało pod uwagę rodzaj użytych materiałów, pomysłowość i staranność 

wykonania walentynki.  

6. Prace można przynosić do bibliotek w Wielgiem, Czarnem i Zadusznik. Można je też wysłać pocztą 

na adres Ośrodek Kultury i Biblioteka Gminy Wielgie ul. Starowiejska 81 87-603 Wielgie (z dopiskiem 

”Konkurs Walentynkowy”) 

 

Postanowienia końcowe: 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.  

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych.  

3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926).  

4. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane 

podmiotom trzecim.  

5. Wysłanie lub dostarczenie pracy na Konkurs jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych 

osobowych do celów Konkursu. Organizator gwarantuje autorowi prawo wglądu do jego danych 

osobowych, a także możliwość ich poprawiania.  

6. Wszystkie prace dostarczone na konkurs przechodzą na własność organizatora. 

 

 


