
1. Organizator 

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, ul. Pułtuska 35,  05-140 Serock,  
tel. 22 782-80-70,  www.kultura.serock.pl 

 

2. Uczestnicy: Dzieci i młodzież mieszkająca lub ucząca się na terenie Miasta i Gminy Serock: 

 - działająca w przedszkolach, szkołach, świetlicach, klubach, placówkach kultury,  placówkach 

wychowawczych i innych.  

- w konkursie mogą wziąć udział także dzieci i młodzież mieszkająca na terenie gminy,  która uczy się 

poza jej obrębem.  

 

3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie kartki z okazji Dnia Babci i Dziadka,  

składanej o wymiarach 15 x 21 (złożona kartka A4). 

 • kategoria, klasy  I- III -  bez życzeń w środku, 

• kategoria, klasy  IV- VIII – z życzeniami 

4. Kartka powinna być wykonana własnoręczne w dowolnej technice plastycznej. 

5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 pracę. 

6. Prace wykonane niezgodnie z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane. 

7. Każdy uczestnik może nadesłać skany lub zdjęcia jednej pracy do dnia 19. 01. 2021 r.  i przesłać na  

kultura.serock@gmail.com.  Do pracy należy dołączyć kartkę z danymi osobowymi uczestnika 

konkursu.  Kartę należy uzupełnić elektronicznie  

link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZdC6aFeRCEY-quIhPz1h3yAFYPOQHy6jWUG0v-

ho6r744cQ/viewform?usp=sf_link 

 

8. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody. Laureaci konkursu maja możliwość  

odebrania nagród do końca stycznia 2021 r. 

9. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji  

o laureatach konkursu ( zdjęcia pracy konkursowej) oraz umieszczenie tych informacji w materiałach 

reklamowych organizatora oraz w mediach i Internecie. 

10. Kryteria oceny  

- pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu,  

- zgodność pracy z tematyką  

- estetyka pracy, staranność wykonania,  

- samodzielność wykonania,  

- wrażenie artystyczne;  

11. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

Uczestnicy konkursu oświadczają, że wyrażają zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez 
Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody oraz na umieszczenie swoich danych 
osobowych w materiałach publikowanych przez Organizatora i na stronach internetowych. Uczestnik wyraża 
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu)  
w sprawach związanych z przeprowadzeniem konkursu przez Organizatora. Jednocześnie ma prawo wglądu 
w swoje dane osobowe oraz możliwość ich modyfikowania. Dane te nie będą przekazywane innym 
podmiotom. Administratorem danych osobowych przekazanych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu jest 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku  z siedzibą w Serocku przy ul. Pułtuskiej 35. Więcej informacji  
na temat przetwarzania danych osobowych w Centrum znajduje się na stronie: www.kultura.serock.pl.   

http://www.kultura.serock.pl/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZdC6aFeRCEY-quIhPz1h3yAFYPOQHy6jWUG0v-ho6r744cQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZdC6aFeRCEY-quIhPz1h3yAFYPOQHy6jWUG0v-ho6r744cQ/viewform?usp=sf_link

