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REGULAMIN KONKURSU „ŻYCZENIA DLA POLSKI” 

 

§1 

 

Organizator Konkursu  

 

Organizatorem Konkursu jest Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy. 

 

 

§2 

 

Cele Konkursu 

 

 

1. Celem Konkursu jest:  

 

 upamiętnienie 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

 kształtowanie postaw patriotycznych, 

 wzbudzenie szacunku do symboli narodowych, 

 rozbudzenie inwencji twórczej, 

 rozwijanie wrażliwości estetycznej, 

 rozwijanie kompetencji cyfrowych, literackich, artystycznych. 

 

§3 

 

Warunki uczestnictwa w Konkursie 

 

 

1. Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy Gminy Głuszyca – dzieci i młodzież  

w wieku szkolnym. 

 

2. Uczestnicy biorący udział w Konkursie akceptują zasady Konkursu zawarte                           

w Regulaminie. 

 

3. Uczestnicy mogą wykonać prace plastyczne ( np. kolaż, komiks, laurka, rysunek, obraz, 

wyklejanka) lub prace literackie (np. wiersz, felieton, opowiadanie, list, kartka z 

kalendarza). 

 

4. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę.  
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5. Prace konkursowe muszą być przygotowane samodzielnie, a uczestnicy muszą 

posiadać wszelkie prawa autorskie do zgłoszonych prac. Nie mogą to być prace 

opublikowane wcześniej lub prace, które zostały przedstawione w innych konkursach. 

 

6. Rodzice lub opiekunowie prawni uczestników odpowiadają za oryginalność prac 

konkursowych, gwarantują ich autorstwo i ponoszą całkowitą i wyłączną 

odpowiedzialność w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich. 

 

7. Interpretacja tematu jest dowolna, zależy od wyobraźni i kreatywności autora. Praca 

konkursowa może zostać wykonana w dowolnym formacie i przy wykorzystaniu 

dowolnej metody plastycznej lub artystycznej. 

 

8. Prace zgłaszane do Konkursu nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym 

w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm 

obyczajowych. 

 

9. Ze względu na obecną sytuację zagrożenia epidemiologicznego prace należy zgłaszać: 

 

a) wyłącznie drogą elektroniczną poprzez wykonanie zdjęcia lub skanu pracy na adres: 

ckmbp@gluszyca.pl z dopiskiem w tytule maila: KONSTYTUCJA 3 MAJA 

KONKURS 

b) złożenie pracy w podpisanej i zaklejonej kopercie w skrzynce pocztowej w siedzibie 

Organizatora konkursu w godzinach pracy CK-MBP w Głuszycy z dopiskiem 

KONSTYTUCJA 3 MAJA KONKURS. 

c) Przesłanie za pomocą poczty tradycyjnej na adres Organizatora tj. Centrum Kultury 

– Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 26, 58 – 340 Głuszyca 

z dopiskiem KONSTYTUCJA 3 MAJA KONKURS. 

 

10. Przesłane zdjęcie lub skan pracy konkursowej musi być równomiernie oświetlone; 

wyraźne, ostre i czytelne; kolorystyka zdjęcia/skanu pracy powinna być jak najbliższa 

oryginałowi. 

 

11. Do złożonej pracy konkursowej należy dołączyć wypełniony i podpisany przez rodzica/ 

opiekuna prawnego formularz uczestnictwa w konkursie lub jej skan (zdjęcie). 

Formularz jest załączony do niniejszego regulaminu Konkursu.  

 

12. Termin elektronicznego przesyłania prac konkursowych wraz z formularzami upływa 

29.04.2021r. o godz. 14:00  
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§4 

 

Kryteria oceny  

 

1. Zgodność z tematyką konkursu. 

2. Samodzielność wykonania. 

3. Styl, kreatywność, artyzm, staranność.  

4. Estetyka i oryginalność ujęcia tematu. 

§5 

Komisja Konkursowa i wyniki konkursu 

1. O wynikach Konkursu i wyłonieniu zwycięzców decyduje Komisja Konkursowa 

powołana przez Organizatora. 

2. Komisja Konkursowa decyduje o ilości nagrodzonych prac. 

3. Komisja Konkursowa ma prawo odrzucić zdjęcie/ skan pracy wykonane nieczytelnie.  

4. Komisja konkursowa nie będzie brała pod uwagę pracy przesłanej bez formularza 

zgody.  

5. Organizator ogłosi wyniki w dniu 30.04.2021r. na stronie internetowej i profilu 

społecznościowym Facebook Organizatora.  

 

§6 

Nagrody 

1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.  

2. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej i profilu 

społecznościowym Facebook Organizatora.  

3. O wynikach zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani drogą mailową.  

4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 
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§ 7 

 Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.ckmbp-gluszyca.pl 

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, 

z wyłączeniem warunków uczestnictwa w Konkursie. Ewentualne zmiany Regulaminu 

będą ogłaszane na stronie internetowej Organizatora Konkursu. 

3. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.  

4. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające 

prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć,                

lub którym nie mógł zapobiec przy dołożeniu należnej staranności. 
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