REGULAMIN KONKURSU
,,Pomysłowy Pierniczek Bożonarodzeniowy” (2020),
który jest organizowany
przez Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie
§1
Cele konkursu
1. Kultywowanie i propagowanie wiedzy o kulinarnych tradycjach świątecznych.
2. Przybliżenie i zainteresowanie tradycją związaną ze Świętami Bożego Narodzenia.
3. Umożliwienie uczestnikom zaprezentowania swojego talentu.
4. Pobudzenie kreatywności i innowacyjności dzieci.
5. Rozwijanie wyobraźni plastycznej i wrażliwości estetycznej.

§2
Odbiorcy konkursu
Konkurs kierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym, a także młodzieży
mieszkającej w Gminie Somonino, jednak w przypadku zainteresowania przez mieszkańców
gmin ościennych, również zostanie im umożliwione uczestnictwo w konkursie.

§3
Przedmiot konkursu
1. Konkurs polega na:
- wykonaniu świątecznego pierniczka o maksymalnych wymiarach 20x20cm.
2. Pod uwagę będą brane:
- samodzielność wykonania pracy,
- pomysłowość,
- walory estetyczne.
3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną samodzielnie wykonaną pracę.
4. Pierniczek musi zawierać karteczkę z imieniem, nazwiskiem oraz wiekiem uczestnika.
5. Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
6. Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich, dóbr
osobistych, w tym prawa do ochrony wizerunku danych osobowych; nie może zawierać treści
obraźliwych lub niezgodnych z prawdą.
7. Aby wziąć udział w konkursie należy:
- złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Somoninie pracę konkursową (podpisaną
imieniem i nazwiskiem na dołączonej kartce),
- dołączyć wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy, który stanowi załącznik do

niniejszego regulaminu.

§4
Postanowienia końcowe
1. Konkurs rozpoczyna się w dniu jego ogłoszenia aż do 11 grudnia 2020 r.
2. Rozstrzygnięcie konkursu będzie miało miejsce w grudniu 2020 r. O dokładnej dacie
poinformujemy uczestników telefonicznie, a wyniki zostaną zamieszczone na stronie
internetowej www.somoninogok.pl oraz profilu Facebook Gminnego Ośrodka Kultury
w Somoninie.
3. Prace konkursowe należy składać w biurze Gminnego Ośrodka Kultury w Somoninie
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.
4. Informacje o konkursie można uzyskać u organizatora konkursu tel. (58) 684- 11- 26,
e-mail: gok@somonino.pl

