Regulamin konkursu plastycznego „Świąteczna bombka”

1. Konkurs plastyczny skierowany jest do dzieci, które nie skończyły 14 lat
i zamieszkują Gminę Stare Bogaczowice.
2. Konkurs polega na wykonaniu (dowolną metodą) 1 bombki świątecznej na
choinkę. Bombka musi być dostosowana do zawieszenia na drzewku.
3. Bobki zachowuje Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne. Będą zdobiły
choinkę.
4. Praca plastyczna zostaje zgłoszona do konkursu poprzez dostarczenie jej
osobiście do Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego do godz. 12:00 dnia
20 grudnia.
5. Wraz z pracą plastyczną niezbędne jest dostarczenie oświadczenia o treści
(druk można także wypełnić w Gminnym Centrum Biblioteczno-Kulturalnym):
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka)
w konkursie plastycznym „Świąteczna bombka”, organizowanym przez Gminne
Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Starych Bogaczowicach.
Wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie przez organizatorów Konkursu danych
osobowych

mojego

dziecka

w

celach

wynikających

z

organizacji

Konkursu.Wyrażam zgodę na zamieszczenie danych osobowych mojego
dziecka na stronach internetowych i profilach w portalach społecznościowych
organizatorów

Konkursu

w

publikacjach

dotyczących

Konkursu,

w szczególności informujących o jego wynikach.
Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne i nieograniczone w czasie
publikowanie stworzonej przez moje dziecko pracy konkursowej, w materiałach
promocyjnych związanych z Konkursem, w publikacji okolicznościowej, na
stronach

internetowych

i

profilach

w

portalach

społecznościowych

organizatorów oraz w innych formach utrwaleń.
Oświadczam też, że zapoznałem się i akceptuję regulamin konkursu.
Data, imię i nazwisko opiekuna oraz numer telefonu

6. Prace zostaną ocenione przez komisję w składzie: Sekretarz Gminy Stare
Bogaczowice, Przewodnicząca Rady Gminy Stare Bogaczowice oraz
przedstawiciel Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Starych
Bogaczowicach.
7. Prace zostaną ocenione w dniu 20 grudnia w godzinach 14:00-15:30, a wyniki
zostaną ogłoszone w dniu 21 grudnia do godz. 17:00.
8. Uczestnicy nagradzani będą w poniższych kategoriach wiekowych:
1. 4-6 lat
2. 7-9 lat
3. 10-13 lat
9. Nagrody w konkursie to (dla każdej kategorii wiekowej):
Miejsce I – Nagroda rzeczowa w kwocie 100 zł
Miejsce II - Nagroda rzeczowa w kwocie 80 zł
Miejsce III - Nagroda rzeczowa w kwocie 50 zł
Nagrody należy odebrać osobiście w Gminnym Centrum BibliotecznoKulturalnym w Starych Bogaczowicach do dnia 23 grudnia 2021 roku.
10. Organizatorem

konkursu

w Starych Bogaczowicach.

jest

Gminne Centrum

Biblioteczno-Kulturalne

