
REGULAMIN KONKURSU  - NA NAJCIEKAWSZY „LIST DO ŚW. MIKOŁAJA”

1. Organizatorem Konkursu jest Wołowski Ośrodek Kultury, ul. Sikorskiego 6, 56-100 

Wołów.

2. Celem konkursu jest rozwijanie kreatywności i wyobraźni, inspirowanie do twórczych 

działań, doskonalenie umiejętności wokalnych, graficznych oraz plastycznych.

3. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 5–12 lat oraz młodzieży a mieszkających lub 

uczących w Gminie Wołów.

4. Każdy uczestnik może przygotować tylko jedną pracę, tj. grafikę komputerową, rzeźbę 

przestrzenną, wiersz lub nagranie audiowideo (nie dłuższe niż 15 s). 

5. Prace tworzone są w ramach konkursu i nie były nigdzie wcześniej prezentowane.

6. Prace oceniane będą w 4 kategoriach wiekowych:  

 I dzieci w wieku 5–6 lat 

 II dzieci w wieku 7–9 lat 

 III dzieci w wieku 10–12 lat  

 IV młodzież

7. Jury konkursu będzie oceniało: pomysł, technikę, samodzielność oraz staranność 

wykonania pracy. 

8. Każda zgłoszona na konkurs praca powinna być podpisana według schematu:                       

imię i nazwisko dziecka, wiek, szkoła/przedszkole, imię i nazwisko opiekuna wraz z 

aktualnym telefonem i mailem. 

9. Prace prosimy nadsyłać drogą elektroniczną na adres:   wok@wok-wolow.pl   lub 

dostarczyć   osobiście na adres Wołowskiego Ośrodka Kultury,   ul. Sikorskiego 6, 56-100 

Wołów do   01.12.2021r.   (środa) włącznie.

10. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 6 grudnia 2021 roku o godzinie 15.00.           

Na stronie www.wok-wolow.pl zamieszczona zostanie lista z laureatami konkursu i galeria 

zdjęć najpiękniejszych prac.  

11. Organizatorzy nie zwracają prac. 

12. 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. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji jej w 

wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz prezentacji prac w

wersji elektronicznej (Internecie). Niniejsza zgoda udzielana jest nieodwołalnie i 

nieodpłatnie. Każdy opiekun uczestnika konkursu wyrażając zgodę na udział dziecka w 



nim, równocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz zdjęć 

dziecka i zdjęć jego pracy w zakresie: publikacji listy imiennej laureatów i finalistów 

konkursu oraz ich zdjęć w mediach i na stronie www.wok-wolow.pl oraz na profilu na FB: 

www.facebook.com/wokwolow

http://www.wok-wolow.pl/

