
 
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„NAJPIĘKNIEJSZY PREZENT HANDMADE - MÓJ SPOSÓB NA NUDĘ” 
 

l. Organizator: 
Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie 
 
ll. Cel konkursu:  
- pobudzanie i rozwijanie kreatywności i umiejętności plastycznych 
- promocja różnych form rękodzieła 
- prezentowanie oraz odkrywanie twórców z gminy 
 
lll. Zasady konkursu: 
1. Konkurs ma zasięg gminny. Obejmuje dzieci, młodzież i dorosłych. 
2. Tematyka Konkursu jest dowolna. Każdy uczestnik wykonuje tylko jedną 
pracę w dowolnych formach i technikach, płaskich lub przestrzennych (np. 
serwety, hafty, obrazki na ścianę, świeczniki, świeczki, notesy metodą 
scrapbooking, pudełka i inne rzeczy ozdabiane metodą decoupage, kwiaty z 
papieru, itp.) 
3. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę, która powinna zawierać: 
a) imię i nazwisko uczestnika konkursu, 
b) wiek, 
c) imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego)*, 
d) adres e-mail oraz numer telefonu rodzica (opiekuna prawnego)*. 
*w przypadku osoby niepełnoletniej 
4.Praca konkursowa nie może być wcześniej nagradzana, publikowana i nie 
może naruszać praw autorskich osób trzecich. 
5.Prace zbiorowe, niezgodne z regulaminem, przekazane po wyznaczonym 
terminie lub niekompletne nie będą dopuszczone do konkursu. 
6. Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: 

I kategoria – od 6 do 12 lat, 
II kategoria – od 13 do 18 lat, 
III kategoria – od 19 do 50 lat, 
IV kategoria – od 50 wzwyż. 

7. O wyłonieniu zwycięzców konkursu zadecyduje komisja artystyczna 
powołana przez Organizatora. Kryteria oceny stanowić będą:  

- zgodność z tematem, 
- oryginalny pomysł,  
- staranność i jakość wykonania, 
- estetyka pracy,  
- samodzielność wykonanej pracy. 

8. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom, pozostają 
własnością Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie. 
9. Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub listownie pod adres: 

Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie 
ul. Grunwaldzka 11 



38-480 Rymanów 
  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lutego 2021 roku. 
10. Dostarczenie przez uczestnika konkursu karty zgłoszeniowej oraz 

wykonanej pracy uważane będzie za uznanie warunków 
niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że praca wykonana 
została osobiście. Przystąpienie uczestnika do konkursu oznacza 
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz 
nieodpłatne publikowanie wizerunku w celach informacyjnych i 
promocyjnych –zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

11. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w 
Rymanowie reprezentowany przez Dyrektora. Szczegółowa klauzula 
informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się 
w załączniku nr 1 niniejszego regulaminu. 

12. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator 
konkursu. 

13. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 134355067 lub 
533881599. 

 
IV. Nagrody 
Organizator przewiduje dyplomy, atrakcyjne nagrody rzeczowe m. in. 
zestawy kreatywne z filcem, do decoupage, quillingu oraz książki z 
kategorii rękodzieła. 
 
V. Zakończenie konkursu 
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 5 marca. 
Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej 
Organizatora konkursu. Osoby nagrodzone zostaną poinformowane mailowo 
bądź telefonicznie o sposobie i terminie ich odbioru. 
Jeśli sytuacja epidemiczna pozwoli zostanie zorganizowana wystawa wszystkich 
prac w Gminnym Ośrodku Kultury, a następnie w Galerii Sztuki w Rymanowie-
Zdroju. 


