REGULAMIN KONKURSU NA LAMPION ADWENTOWY
1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem konkursu na lampion adwentowy jest Gminna Biblioteka Publiczna w
Łubnianach Filia Luboszyce oraz Łubniański Ośrodek Kultury.
1.2. Tematyką konkursu jest wykonanie lampionu adwentowego.
1.3. Konkurs trwa od 13 listopada do 1 grudnia 2017 roku. Rozstrzygnięcie i wręczenie
nagród nastąpi 8 grudnia 2017 r. w sali kameralnej Łubniańskiego Ośrodka Kultury.
1.4. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie
www.lodzk.opole.pl oraz pod nr tel. 77 4215096
2. Założenia konkursu:
2.1 Konkurs ma na celu:
- rozwijanie zainteresowań plastycznych
- wyłonienie oryginalnych prac plastycznych pod względem estetyki wykonania oraz
indywidualnego podejścia do tematu;
- czerpanie radości z procesu tworzenia;
- kształtowanie postawy twórczej wobec siebie i świata;
- zachęcanie do działań twórczych dzieci;
3. Zasady konkursu
3.1. Na konkurs można zgłaszać tylko własnoręcznie wykonane lampiony adwentowe.
Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną. Lampiony muszą być wykonane
przez uczestnika samodzielnie. Wielkość lampionu dowolna.
3.2. Organizatorzy przewidują przyznanie nagród w trzech kategoriach wiekowych tj.:
kategoria I – przedszkolaki
kategoria II - uczniowie klas I-III
kategoria II – uczniowie klas IV-VI
3.3 Jury oceny:
- Estetykę i wygląd;
- Pomysłowość;
- Oryginalność;
- Tradycyjność

- Spełnienie wymogów określonych regulaminem i tematyką konkursu.
3.4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania dowolnej liczby wyróżnień lub
specjalnych wyróżnień dla autorów prac nienagrodzonych.
3.5. Wyboru nagrodzonych prac dokona jury powołane przez organizatora.
3.6. Nagrody zostaną wręczone osobiście (lub przez osoby upoważnione) w trakcie
ogłoszenia wyników konkursu 8 grudnia 2017 r. w sali kameralnej Łubniańskiego Ośrodka
Kultury. (Termin odebrania nagród wynosi 14 dni od daty ogłoszenia wyników tj.7.12.2017)
3.7. Wyniki konkursu zostaną również zamieszczone na stronie internetowej
www.lodzk.opole.pl
4. Zasady uczestnictwa
4.1. Uczestnikami konkursu mogą być przedszkolaki oraz uczniowie szkół podstawowych
znajdujących się na terenie gminy Łubniany.
4.2. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
4.3. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 1 pracę wykonaną indywidualnie (nie
dopuszcza się prac zbiorowych).
4.4. Każda z prac oceniana jest oddzielnie.
4.5. Zgłoszenie następuje poprzez dostarczenie prac do Łubniańskiego Ośrodka Kultury
czynnego od poniedziałku do piątku w godz. 8-20.
4.6.Każda praca musi być podpisana: imię i nazwisko autora, nazwa szkoły, numer klasy,
kontakt (telefon, e-mail, itp.), imię i nazwisko opiekuna.
4.7. Ostateczną datą przyjęcia zgłoszenia jest 1 grudnia 2017 roku.
4.8. Nadesłane prace będą zwracane uczestnikom konkursu podczas rozstrzygnięcia i
wręczenia nagród. Odbioru prac należy dokonać do końca roku.

5. Ochrona danych osobowych
5.1. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zasady Konkursu
zawarte w niniejszym regulaminie.
5.2 Dane osobowe uczestnika konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów
związanych z organizowaniem Konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101,poz. 926).

5.3 Ograniczone dane (imię i nazwisko, miejscowość itp.) dotyczące autorów prac
nadesłanych na konkurs zostaną opublikowane w materiałach informacyjnych dotyczących
konkursu, a także mogą być publikowane przez Organizatora wraz ze zdjęciami.
5.5. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników konkursu
będzie Organizator.
6. Inne postanowienia
6.1. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu oraz
zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od chwili
umieszczenia go na stronie internetowej www.lodzk.opole.pl
6.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie bądź uszkodzenie prac
konkursowych.
6.3. Podanie nieprawdziwych, lub niepełnych danych osobowych, albo nie podanie ich
wcale powoduje wykluczenie z konkursu.
6.4. Wysłanie Zgłoszenia uczestnictwa równoznaczne jest z akceptacją niniejszego
regulaminu.
6.5. Niniejszy konkurs nie jest „gra losową” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku
o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr68, poz. 341 z póź. zm.).
6.6. W kwestiach nie regulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.
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