
Regulamin konkursu plastycznego 

„Pocztówka do Świętego Mikołaja” 

 
1. Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka 

Samorządowa w Mogielnicy . 
2. Celem konkursu jest wspieranie i rozwijanie talentów plastycznych uczniów. 
3. Zakres tematyczny: kartka pocztowa z oprawą graficzną nawiązującą do postaci 

Świętego Mikołaja i Świąt Bożego Narodzenia. 
4. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów przedszkoli i szkół podstawowych z  terenu 

gminy Mogielnica. 
5. Kategorie wiekowe:  

1. grupy przedszkolne i klasy „0”, 
2. klasy I-III szkół podstawowych, 
3. klasy IV-VIII szkół podstawowych. 

6. Technika wykonywania prac: dowolna 
Liczy się kreatywność, estetyka, zgodność z tematem i samodzielność wykonania. 

7. Format pracy: kartka nie większa niż A5: 148 x 210 mm, (może być mniejsza) 
8. Prace wykonane niesamodzielnie będą dyskwalifikowane. 
9. Pracę należy składać w biurze Miejsko-Gminnego Ośrodku Kultury i Biblioteki 

Samorządowej w Mogielnicy (pokój 44) z siedzibą przy ul. Rynek 1, 
10. Każdy kto zdecyduje się na udział w konkursie może złożyć tylko jedną pracę. 
11. Każda praca musi być podpisana (Imię i Nazwisko, grupa przedszkolna lub klasa oraz 

nazwa szkoły do której uczęszcza dziecko) 
12. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora konkursu. 
13. Kryteria oceny: 

- zgodność z tematyką konkursu, 
- pomysłowość i oryginalność, 
- samodzielność, 
- estetyka pracy. 

14. Terminy konkursu: 
- termin dostarczania prac: 06.12.2021r. 

15. Finał konkursu  
- konkurs zostanie rozstrzygnięty: 10.12.2021r.  
- wyniki konkursu zostaną umieszczone do dnia 15.12.2021 r. na stronie 
www.mogielnica.pl w zakładce „/Miejsko Gminny Ośrodek Kultury/wyniki 
konkursów/”. 

16. Organizator konkursu nie ma obowiązku zwracania prac konkursowych. 
17. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących konkursu należy 

skontaktować się z organizatorem. 
18. Przystępując do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie prac 

konkursowych do celów statutowych organizatora. 
19. Przystępujący do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla 

potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
 o ochronie danych, RODO) 


