
REGULAMIN KONKURSU
NA NAJPIĘKNIEJSZĄ POCZTÓWKĘ/KARTKĘ WIELKANOCNĄ

Organizatorzy:

1. Wójt Gminy Mielnik
2.  Koło Gospodyń Wiejskich „Nadbużanki” w Mielniku

Cele konkursu:

 rozwijanie wrażliwości estetycznej
 rozwijanie  zainteresowań  plastycznych  wśród  dzieci,  młodzieży  i  dorosłych  inspirowanych

zwyczajami i tradycjami Świąt Wielkanocnych

Uczestnicy:

Konkurs  adresowany  jest  do  przedszkolaków  i  uczniów  Zespołu  Szkół  w  Mielniku  oraz  wszystkich
mieszkańców Gminy Mielnik.

Prace zostaną ocenione w 4 kategoriach wiekowych:
1) Przedszkolaki (3-6 lat)
2) Uczniowie (7-12 lat)
3) Młodzież (13-18 lat)
4) Dorośli

Warunki uczestnictwa:

1. Uczestnik  konkursu  wykonuje  pracę  w  formacie  nie  mniejszy  niż  A-6  i  nie  większy  niż  A-5,
z  wykorzystaniem  różnorodnych  technik  i  materiałów.  W  konkursie  biorą  udział  tylko  prace
wykonane indywidualnie.

2. Prace uczestników należy dostarczyć wraz z prawidłowo wypełnioną kartą zgłoszenia i podpisaną
zgodą RODO. Karta + RODO stanowi załączniki do niniejszego regulaminy.

3. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
4. Kartki nadesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatorów.
5. Prace należy dostarczyć do Urzędu Gminy Mielnik, ul. Piaskowa 38 lub do siedziby Koła Gospodyń

Wiejskich „Nadbużanki” w Mielniku ul. Zaszkolna 1 (Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku)
w godz. 7.30-15.30 do dnia 19 marca 2021 roku lub nadesłać pocztą z dopiskiem ,,Najpiękniejsza
pocztówka/kartka wielkanocna” na  w/w adresy  (liczy się data dostarczenia pracy Organizatorom).

Zasady przyznawania nagród:

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa powołana przez Organizatorów. 
Prace oceniane będą według następujących kryteriów:
- zgodność z tematem,
- kreatywność i wyobraźnia,
- estetyka wykonania.

2. Organizatorzy  przewidują  nagrody  rzeczowe  dla  laureatów,  nagrody  pocieszenia  i  dyplomy dla
uczestników.

3. Decyzja komisji konkursowej w sprawie wyłonienia laureatów jest ostateczna i nieodwracalna.
4. Organizatorzy  konkursu  zastrzegają  sobie  prawo  do  wprowadzenia  zmian  w  regulaminie

wynikających z powodów organizacyjnych od nich niezależnych.
5. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na facebooku oraz stronie internetowej www.mielnik.com.pl

do dnia 22 marca 2021 roku.

Miejsce i termin odebrania nagród: 

Nagrody  będą  do  odebrania  w  Urzędzie  Gminy  Mielnik,  w  dniach  od   23  -  26  marca  2021  r.  po
wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

http://www.mielnik.com.pl/

