Regulamin Konkursu
„MOJA BOMBKA BOŻONARODZENIOWA”
1. Postanowienia ogólne
I. Ilekroć w regulaminie jest mowa o organizatorze rozumie się przez to Miejski Ośrodek Kultury w Pionkach.
II. Niniejszym regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie „Moja Bombka Bożonarodzeniowa”.
III. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie Jury złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury
decydować będzie również o ostatecznym wyniku rywalizacji konkursowej i przyznaniu nagród.

IV. Cele konkursu:

 Kultywowanie tradycji świąt bożonarodzeniowych,
 Rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży poprzez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań
plastycznych (ciekawych materiałów i technik plastycznych),
 Rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych.

2. Uczestnicy konkursu
I.

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci z przedszkoli oraz szkół podstawowych Miasta Pionki i Gminy
Pionki.

3. Warunki udziału w konkursie
I.
II.

Warunkiem udziału w konkursie jest zaakceptowanie treści niniejszego regulaminu.
Chętni do udziału w konkursie zobowiązani są do wykonania świątecznej bombki dowolną techniką
według własnego pomysłu oraz złożenia pracy w Miejskim Ośrodku Kultury w Pionkach przy ul.
Radomska 1 w terminie do 9 grudnia 2020 r.

III.

Do każdej pracy należy dołączyć informację o autorze: imię, nazwisko, wiek, telefon kontaktowy,
adres.

IV.

Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs jedną pracę nigdzie wcześniej niepublikowaną.

V.
VI.
VII.

Prace wykonane na konkurs muszą być pracami indywidualnymi.
Osoby nagrodzone zostaną powiadomione o tym fakcie telefonicznie.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na fanpagu Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach na
Facebooku, na stronie www.mok.pionki.pl oraz w mediach lokalnych.

4. Kryteria oceny





Samodzielność i oryginalność,
Ogólne wrażenie estetyczne i atrakcyjność,
Nawiązanie do tradycji Bożonarodzeniowej,
Wiek uczestnika

5. Nagrody
I.
II.
III.

Organizator przewiduje trzy nagrody główne oraz wyróżnienia.
Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni 16 grudnia 2020.
Wręczenie nagród odbędzie się po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

6. Przetwarzanie danych osobowych
Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników konkurs jest Miejski Ośrodek
Kultury w Pionkach. Udostępnione dane będą przetwarzane w celu organizacji konkursu. Podanie danych
osobowych ma charakter dobrowolny, ale w odniesieniu do uczestnictwa w konkursie niezbędnym do
przystąpienia przez uczestnika do konkursu.

7. Postanowienia końcowe
I.

Konkurs trwa od dnia 16 listopada 2020 roku do dnia 9 grudnia 2020 roku
.
II. Konkurs będzie odbywał się zgodnie z zarządzeniem Dyrektora MOK i wytycznych GIS.

III. Wszelkie kwestie sporne i nieregulowane niniejszym Regulaminem, dotyczące konkursu rozstrzygane
są przez Organizatora.
IV. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.

