
Regulamin  konkursu „WIANEK WIELKANOCNY NA DRZWI” 
zorganizowanego przez 

Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce 

 
 

1. Konkurs adresowany jest  do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z Gminy 
Porąbka. 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest akceptacja niniejszego regulaminu, 
wypełnienie karty zgłoszenia konkursu będącego załącznikiem nr 1 do Regulaminu. 

3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie wianka wielkanocnego na drzwi. Dowolna 
forma przestrzenna, dowolna technika oraz wielkość. Prace muszą być nowe, 
wykonane specjalnie na konkurs, zakupione wianki nie będą podlegać ocenie. 

4. Termin oraz miejsce składania prac: 12.04.2022r. hol Domu Kultury w Porąbce, 43-
353 Porąbka, ul. Rynek 22. Prace odpowiednio zabezpieczone wraz z uzupełnioną 
kartą zgłoszenia (karta zgłoszenia dostępna na stronie www.gokporabka.com.pl) 
powinny być złożone w specjalnie przygotowanym i opisanym pojemniku. 

5. Każda osoba może zgłosić do konkursu jedną pracę. 
6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 14.04.2022r. 
7. Każdy uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu konkursu. 
8.  Zwycięzca konkursu zostanie  powiadomiony o sposobie odbioru nagrody 

telefonicznie. 
9. Podpisana karta zgłoszenia potwierdza zapoznanie się z Regulaminem Konkursu i jego 

akceptacją. Prace bez podpisanej karty zgłoszenia nie będą oceniane. 
10. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do 

nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o 
prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U.2018 poz,1191 z późniejszymi 
zmianami). 

11. Po dokonaniu oceny prac, komisja konkursowa wyłoni jednego zwycięzcę, który 
otrzyma  statuetkę „Złote Jajo” oraz nagrodę rzeczową w kwocie 200 zł. 

12. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych w 
formie imienia, nazwiska oraz fotografii pracy zgłoszonej na konkurs w materiałach 
promocyjnych Organizatora. 

13.  Organizator zastrzega sobie zmiany w Regulaminie oraz terminie konkursu. 
14. O wszelkich sprawach nieujętych w tym Regulaminie decyduje  Dyrektor Gminnego 

Ośrodka Kultury w Porąbce. 
15. Uczestnicy  zajęć zobowiązani są do przestrzegania ,,Ogólnych zasad funkcjonowania 

GOK w Porąbce  w trakcie epidemii Covid-19” znajdującego się na stronie 
internetowej GOK w Porąbce – gokporabka.com.pl 

 
      Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania 

                                                                 

http://www.gokporabka.com.pl/

