REGULAMIN KONKURSU
pn. „Kochany Mikołaju, proszę Cię o..”
na list do świętego Mikołaja w formie pisemnej lub rysunkowej
pod patronatem Wójt Gminy Smętowo Graniczne Anity Galant

CELE KONKURSU:
➢ Rozwój kreatywności wśród dzieci i młodzieży,
➢ Wspieranie pasji literackich oraz plastycznych,
➢ Propozycja spędzenia wolnego czasu podczas pandemii.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs plastyczno -literacki zwany
dalej „konkursem”). Przedmiotem konkursu „Kochany Mikołaju, proszę Cię o..” jest
stworzenie przez dzieci i młodzież mieszkające na terenie Gminy Smętowo Graniczne pracy
literackiej lub plastycznej, obrazującej ich największe marzenie. Konkurs odbywa się na profilu
Gminy Smętowo Graniczne w serwisie Facebook.com, funkcjonującym pod adresem
www.facebook.com/Gmina-Smętowo-Graniczne-1538760583079913/ (zwany dalej: „profil
Gminy Smętowo Graniczne”).
§2
Organizatorem Konkursu jest Urząd Gminy w Smętowie Granicznym, ul. Dworcowa 10
83 -230 Smętowo Graniczne (zwany dalej: „organizator konkursu”).
§3
Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
www.facebook.com/Gmina-Smętowo-Graniczne-1538760583079913/
w
Facebook.com.

na

stronie
serwisie

§4
Konkurs trwa od 04.12.2020 do 18.12.2020 roku, godz. 15:00.

II. UCZESTNICY KONKURSU
§5
Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież będące mieszkańcami Gminy Smętowo
Graniczne, w wieku do 16 roku życia, których opiekunowie lub uczestnicy za zgodą opiekunów
prześlą prace konkursowe we wskazanym terminie na adres e-mail: ug@smetowograniczne.pl
w tytule wiadomości wpisując: „Kochany Mikołaju, proszę Cię o..”– Zgłoszenie do udziału

w Konkursie” lub dostarczą prace w kopercie opisanej w ten sam sposób, jak tytuł maila, do
okienka podawczego Urzędu Gminy, przy ul. Dworcowej 10 w Smętowie Granicznym, w
godzinach pracy Urzędu Gminy.
§6
Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest organizator konkursu. Dane
osobowe przekazane organizatorowi przez rodziców lub opiekunów uczestników konkursu
będą przetwarzane w celu realizacji konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane,
gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora
danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi
udział w konkursie. Przesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
upubliczenie pracy i danych osobowych na łamach wspomnianego profilu i strony
www.smetowogracznie.pl.

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
§7
1. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu i przyznaniem nagród czuwa komisja
konkursowa powołana przez Organizatora (zwana dalej: „komisją”). W skład komisji
wchodzą 3 (słownie: trzej) przedstawiciele Organizatora. Ocena komisji będzie
subiektywna i nie podlega reklamacji.
2. Konkurs obejmuje trzy grupy wiekowe:
•
•
•

Dzieci do lat 5 (praca plastyczna)
Dzieci od lat 6 do lat 10 (prace plastyczne lub literackie)
Młodzież od lat 11 do 16 (prace plastyczne lub literackie).

3. Konkurs składa się z jednego etapu.
4. Technika prac plastycznych jest dowolna, dopuszczany format A4.
5. Prace literacki mogą być stworzone w postaci: listu, wiersza, opowiadania.
§8
1. Aby przystąpić do Konkursu należy:
1. być mieszkańcem Gminy Smętowo Graniczne;
2. rodzice/opiekunowie uczestników powinni zapoznać się z Regulaminem
Konkursu dostępnym na profilu Gminy Smętowo Graniczne na funpage’u;
3. przesłać za pośrednictwem wiadomości e-mail pracę literacką (pdf) lub
wysokiej jakości zdjęcie pracy plastycznej bądź dostarczyć pracę do okienka
podawczego w
Urzędzie Gminy. Zgłoszenie musi zawierać podpis
zgłaszającego wraz z numerem telefonu oraz imię, nazwisko i wiek autora pracy.
2. Celem postawionym przed uczestnikami konkursu jest stworzenie listu do św. Mikołaja
w formie pisemnej lub rysunkowej będącego odpowiedzią na pytanie, co autor chciałby
od niego otrzymać. Sposób ujęcia tematu oraz forma są dowolne, dokładny opis § 7 pkt
4 i 5.
3. W konkursie wyłonieni zostaną zwycięzcy w każdej z trzech kategorii wiekowej.

4. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie pracy konkursowej zgodnej z tematem,
od 04.12.2020 do 18.12.2020 roku, godz. 15:00 i jej akceptacja przez moderatorów.
5. Każdy z uczestników konkursu może zgłosić jedną pracę plastyczną lub literacką.
6. Zgłaszając się do konkursu, rodzic/opiekun Uczestnika oświadcza i potwierdza, że
zgłoszona praca konkursowa jest autorstwa uczestnika oraz, że przysługują mu
autorskie prawa majątkowe i osobiste.
7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 22.12.2020 roku do godz. 17:00 na
stronie www.smetowograniczne.pl i jej profilu w serwisie Facebook.com.
8. Imię i nazwisko laureata (zgodnie z danymi udostępnionymi przez uczestnika w
zgłoszeniu) zostaną opublikowane na funpage’u Gminy oraz stronie www.
9. Laureat konkursu/opiekun będzie poinformowany o sposobie odbioru nagrody przez
Organizatora telefonicznie, pod numer wskazany w zgłoszeniu.
IV. NAGRODY
§9
1. W konkursie przewidziano nagrody dla laureatów, wyłonionych przez komisję
konkursową w każdej kategorii wiekowej.
2. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe wraz pakietem gadżetów promocyjnych.
3. Otrzymana nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
4. Prawa do otrzymania nagrody nie można przenieść na osobę trzecią.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 10
1. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie oznacza wyrażenie przez uczestnika konkursu/
rodzica i opiekuna zgody na zamieszczenie imienia i nazwiska w materiałach,
niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie konkursu
oraz relacje z jego przebiegu na profilu Gminy Smętowo Graniczne w serwie
Facebook.com przez czas określony przez organizatora konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu nawet w trakcie jego
trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona w profilu Gminy Smętowo
Graniczne w serwie Facebook.com. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.
3. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń konkursowych
przez uczestników konkursu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie
przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu
zgłoszeń.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia
dodawania zgłoszeń konkursowych oraz publikacji wyników konkursu.
6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
7. Zasady Konkursu dostępne są także na stronie www Gminy Smętowo Graniczne.
8. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w
niniejszym Regulaminie.
9. Konkurs nie jest w żaden sposób administrowany, wspierany czy współorganizowany
przez Facebook.com

