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REGULAMIN XIX KONKURSU 

„WIELKANOCNE JAJO” 

 
1. Organizator:  

Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowicach. 

2. Cel: 

Celem konkursu jest propagowanie tradycji wykonywania jaj wielkanocnych oraz poszukiwanie 

nowych technik ich zdobienia. 

3. Uczestnicy: 

a) W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni niezależnie od miejsca zamieszkania. 
Uczestnik (lub jego opiekun prawny), przystępując do konkursu, wyraża zgodę 
na publikowanie imienia i nazwiska oraz wizerunku przez Gminny Ośrodek Kultury 
w Pawłowicach wyłącznie w celu udziału w konkursie i promowania imprezy 
(rozporządzenie UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r.). 

b) Wiek uczestników – bez ograniczeń.  
c) Prace zostaną ocenione w kategoriach wiekowych: dzieci przedszkolne, dzieci ze szkół 

podstawowych, młodzież, dorośli. 
4. Prace konkursowe: 

a) W konkursie biorą udział  w y ł ą c z n i e  jajka naturalnej wielkości.  
b) Technika zdobienia dowolna.  
c) Uczestnicy mogą zgłosić do konkursu dowolną liczbę prac.  
d) Prace nie podlegają zwrotowi.  
e) Ocenie podlegać będzie staranność i pomysłowość wykonania. 
f) Miejsce i termin składania prac:  

- osobiście do 8.04.2019 r. - w biurze GOK w godzinach pracy: 
od 7.30-17.00 (w poniedziałki) oraz w godz. od 7.30-15.30 od wtorku do piątku) 
- za pośrednictwem poczty na adres: Gminny Ośrodek Kultury, 43-250 Pawłowice,                    
ul. Zjednoczenia 67 (liczy się data dotarcia przesyłki na miejsce).  

g) Prace należy opisać dołączając do nich kartę zgłoszenia. Prace nieopisane nie podlegają 
ocenie. 

h) Uczestnik (lub jego opiekun prawny) wyraża zgodę na wykorzystanie jego prac oraz zdjęć 
jego prac do celów promocyjnych konkursu oraz Gminnego Ośrodka Kultury. 

5. Nagrody: 

a) Prace konkursowe oceni komisja powołana przez dyrektora GOK. 

b) Organizator przewiduje dla zwycięzców nagrody w postaci bonów do sieci EMPIK oraz 

pamiątkowych dyplomów. Nagrodą dodatkową jest prezentacja wybranych prac na 

wystawie. 

c) Wystawa prac konkursowych będzie prezentowana od 14.04.2019 r. do 18.04.2019r.                 

w galerii GOK. 

d) Wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystego otwarcia Jarmarku Wielkanocnego  

14 kwietnia około godz. 15.30. 

e) Nagrody nieodebrane w dniu 14.04.2019 r. przepadają na rzecz Organizatora. 


