
Regulamin 

Internetowego Konkursu Plastycznego  „Moja choinka rodzinna 2020”                                                                                       

organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie  

 

I. Zasady ogólne udziału w konkursie 

1.Konkurs organizowany jest w ramach  akcji „ Kultura na przekór koronawirusowi a jego  

główną ideą jest zagospodarowanie czasu wolnego  w   okresie wykluczenia i ograniczenia   

kontaktów  bywalców i uczestników GOK wskutek epidemii  . Konkurs nie określa kategorii 

wiekowych  i kierowany jest  do dzieci i młodzieży  zamieszkałych na terenie Gminy Łuków i 

zgłaszanie prac  konkursowych ma charakter indywidualny.  

2.Udział w konkursie polega na wykonaniu pracy w dowolnie wybranej przez siebie kategorii   
( Uwaga!!! można wykonać po jednej  pracy w każdej kategorii)  
-kategoria „Szopka” 
-kategoria „Łańcuch choinkowy” 
-kategoria „ Ozdoba choinkowa” 
-kategoria „Kartka świąteczna” 
a następnie przesłanie zdjęcia  wykonanej pracy ( każda praca  oddzielnie) razem                                  
z wizerunkiem osoby  wykonawcy na adres e-mailowy : gok@lukow.ug.gov.pl podając 
nazwisko i imię, wiek, kl. , adres zamieszkania w Gminie Łuków, nr .telefonu rodzica  do dnia 
19 grudnia  2020 do godz.24.00 
(Uwaga ! Zdjęcie  pracy bez osoby-uczestnika(ów) konkursu nie będzie podlegać ocenie) 
3.W pracach wykorzystujemy  wyłącznie materiały , przybory  i środki dekoracyjne  -nie 
stanowiące  gotowych  dekoracji  komercyjnych.  
II. Ocena prac konkursowych  
Oceny prac dokona jury konkursu  powołane przez Organizatora .  Jury w ocenie prac będzie 
brało pod uwagę technikę i estetykę wykonania pracy , stopień samodzielności, kreatywność 
i pomysłowość koncepcyjna pracy, ogólny wyraz artystyczny .  
Jury przyzna  I nagrody główne w każdej kategorii konkursu w postaci bonów towarowych                   
o wartości 300 złotych . Organizator dodatkowo dokona losowania nagród  rzeczowych 
wśród pozostałych uczestników konkursu .                               
III. Rozstrzygnięcie i wyniki  konkursu  

1.Wyniki konkursu podane zostaną na stronie www.lukow.ug.gov.pl w dniu 21.12.2020. 

2. Organizator  zastrzega sobie prawo do zmiany  ilości  nagród  i ich wysokości  lub 
przyznania  dodatkowych innych nagród rzeczowych w zależności od frekwencji udziału w 
konkursie. 
IV. Ustalenia końcowe  
Udział w konkursie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją „Klauzuli udziału w 
imprezach kulturalnych GOK” – www.lukow.ug.gov.pl –zakładka GOK –RODO 
6. Regulamin  wchodzi w życie z dniem 02.12.2020 

Henryk Wysocki 
Dyrektor GOK Łuków 
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