
REGULAMIN KONKURSU 

NA KREATYWĄ KARTKĘ WIELKANOCNĄ 

 

 

1. Organizatorzy konkursu. 

        Organizatorami konkursu są: 

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy  

oraz  

Miejska Biblioteka Publiczna w Choroszczy.  

Współorganizator : Gmina Choroszcz 

Patronat medialny nad konkursem sprawuje „Gazeta w Choroszczy”.  

 

2. Uczestnicy konkursu. 

        Konkurs odbywa się w następujących kategoriach wiekowych: 

• przedszkolaki  

• uczniowie klas I –III SP  

• uczniowie klas IV –VIII SP, 

• młodzież szkół średnich i osoba dorosła  

Konkurs skierowany jest do mieszkańców miasta i gminy Choroszcz. 

 

3. Cele, tematyka, warunki konkursu.  

    Celem konkursu jest: 

• propagowanie tradycji i folkloru związanego ze świętami wielkanocnymi  

• rozwijanie wyobraźni, piękna i kreatywności  

• pogłębienie wiedzy na temat symboliki  

• prezentacja talentów plastycznych  

• zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej (poprzez zachętę do zastosowania materiałów z recyklingu do 

wykonania pracy konkursowej).  

Tematem konkursu jest kartka wielkanocna. Każdy z uczestników ma za zadanie wykonać z własnych materiałów 1 

kartkę wielkanocną w standardowych wymiarach.  

 

4. Ocena powołanej przez Organizatorów komisji. 

        Powołana przez Organizatorów komisja będzie oceniać:  

• pomysłowość,  

• staranność wykonania,  

• wrażenia artystyczne, 

• nawiązanie do tradycji świątecznych.  

 

5. Termin trwania konkursu, oraz sposób przekazania prac konkursowych. 

Pracę konkursową wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy dostarczyć osobiście do Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Choroszczy (w godzinach pracy placówki), bądź nadać na adres :  

Miejska Biblioteka Publiczna w Choroszczy,  

ul. H. Sienkiewicza 29,  

16-070 Choroszcz 

Termin trwania konkursu : 01.03- 22.03.2021 

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną panującą w Polsce i na świecie rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w 

trybie ON-LINE w dn. 26.03.2021 na kanałach w mediach społecznościowych – Miejskiej Biblioteki Publicznej w 

Choroszczy oraz Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy. Wyniki zostaną opublikowane na stronie 

internetowej www.biblioteka.choroszcz.pl, www.kultura.choroszcz.pl oraz www.gazeta.choroszcz.pl (oraz w papierowym 

wydaniu „Gazety w Choroszczy”.  

Osoby nagrodzone zostaną powiadomione telefonicznie. Przekazanie nagród – do uzgodnienia indywidualnie.  

6. Zapis o przetwarzaniu danych osobowych. 

Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, oraz do 

publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie. Opiekun niepełnoletniego 

uczestnika/uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez Organizatora 

w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody; umieszczenia danych w materiałach publikowanych przez Organizatora i 

na stronie internetowej Organizatorów oraz „Gazety w Choroszczy” ; promocji konkursu lub idei konkursu.  

 

Ewentualne pytania prosimy kierować pod numerem tel.: 723 698 951 lub adres na e-mail: biblioteka@choroszcz.pl 

http://www.biblioteka.choroszcz.pl/
http://www.kultura.choroszcz.pl/
http://www.gazeta.choroszcz.pl/

