
    
 

 

REGULAMIN KONKURSU PN. „Babci i Dziadka Opowieści Szufladka” 

 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE I CELE KONKURSU 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Babci i Dziadka Opowieści Szufladka”, 

zwany w dalszej części Regulaminu: Konkursem.  

2. Organizatorem Konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim,  

ul. Warszawska 20, 21-560 Międzyrzec Podlaski, zwany w dalszej części Regulaminu: 

Organizatorem.  

3. Honorowy patronat nad Konkursem sprawuje Wójt Gminy Międzyrzec Podlaski 

Krzysztof Adamowicz. 

4. Konkurs zostanie przeprowadzony na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski, a jego 

podsumowanie odbędzie się w Wysokim. 

5. Celem konkursu jest: 

a) kształtowanie własnej tożsamości oraz pielęgnowanie wielopokoleniowych więzi 

rodzinnych  wśród mieszkańców Gminy Międzyrzec Podlaski, w szczególności 

wśród dzieci i młodzieży, 

b) uwiecznienie wspomnień związanych z dziadkami oraz rodzicami w kadrach 

fotografii, 

c) zapobieganie przerwaniu przekazu międzypokoleniowego na terenie Gminy 

Międzyrzec Podlaski, 

d) rozwijanie wrażliwości artystycznej wśród dzieci i młodzieży. 

§2 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym w dalszej części Regulaminu: Uczestnikiem) może 

być każda osoba fizyczna, która jest mieszkańcem Gminy Międzyrzec Podlaski. 

2. Uczestnicy Konkursu podzieleni zostaną na 2 kategorie wiekowe: 

a) dzieci w wieku 4 – 9 lat, 

b) dzieci i młodzież w wieku 10 – 14 lat. 

§3 

TERMINY, NAGRODY I ZASADY KONKURSU 

1. Terminarz Konkursu przedstawia się następująco: 



    
 

a) 12.01.2021 r. – 19.01.2021 r. - przekazywanie prac konkursowych na wzorach 

albumów udostępnionych przez Organizatora, 

b) 18.01.2021 r. – powołanie Komisji Konkursowej, ocena prac konkursowych, 

c) 21.01.2021 r. – ogłoszenie wyników, informowanie Uczestników o wynikach 

Konkursu, 

d) 22.01.2021 r. – przekazanie nagród Zwycięzcom. 

2. Nagrody w Konkursie zostaną przyznane za I, II i III miejsce w dwóch kategoriach 

wiekowych i będą to nagrody rzeczowe. 

3. Zdobywcami nagród w Konkursie będzie sześciu Uczestników, wyłonionych przez 

Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora, którzy w czasie trwania 

Konkursu wykonają następujące czynności:  

a) w dniach określonych jako termin przekazywania prac konkursowych dostarczą 

Organizatorowi oryginalny, uzupełniony album „Babci i Dziadka Opowieści 

Szufladka” udostępniony przez Organizatora lub wydrukowany we własnym 

zakresie, 

b) pracę przekażą do Sekretariatu Organizatora w Wysokim, ul. Rudnicka 36  

z metryczką pracy stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje 

trzyosobową Komisję Konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, 

interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.  

5. Komisja Konkursowa dokona oceny prac biorących udział w Konkursie w skali 

punktowej według następujących kryteriów: 

a) walory artystyczne, estetyczne: 0 - 2 punkty 

b) kompletność albumu: 0 – 1 punkt 

c) oryginalność zawartych przepisów: 0 – 2 punkty 

d) oryginalność historii z życia dziadków: 0 – 2 punkty 

e) najciekawsza bajka: 0 – 2 punkty 

f) najładniejsza laurka: 0 – 2 punkty. 

6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 21.01.2021 r. na stronie internetowej 

Organizatora www.gokmiedzyrzec.pl oraz na stronie Facebook Organizatora. 

7. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej telefonicznie do dnia 

21.01.2021 r.  

8. Za przekazanie nagrody Zwycięzcy odpowiedzialny jest Organizator. Przekazanie 

nagrody nastąpi do dnia 22.01.2021 r. na wskazany przez Zwycięzcę adres. Zwycięzca 

zobowiązuje się podpisać protokół odbioru nagrody.  

9. Każdy Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do wypełnienia i podpisania metryczki 

pracy (Załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz Klauzuli informacyjnej dotyczącej 

przetwarzania danych osobowych (załącznik Nr 2 do Regulaminu).  

10. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez 

serwis Facebook, ani z nim związany.  



    
 

 

§4 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu 

prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu oraz numeru telefonu 

kontaktowego.  

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik wyraża zgodę 

na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane 

będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem 

nagrody.  

3. W imieniu osób niepełnoletnich – dzieci i młodzieży – załączniki Regulaminu 

wypełnia rodzic lub opiekun prawny Uczestnika. 

 

§5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to 

na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian 

terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz ilości Zwycięzców i podziału 

nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie 

internetowej Organizatora www.gokmiedzyrzec.pl 


