SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
W GMINNYM KONKURSIE „LAURKA DLA MAMY”
I. Cele konkursu
- rozwijanie poczucia estetyki, pomysłowości i kreatywnego myślenia,
- wyłanianie plastycznych i redakcyjnych talentów,
-promocja Dnia Matki,
-kształcenie umiejętności redagowania życzeń,
-kształcenie umiejętności wyrażania uczuć.

II. Regulamin
1. Konkurs jest skierowany do:
- grup przedszkolnych,
- szkół podstawowych – klasy I- II
- szkół podstawowych - klasy III-IV
2. W konkursie biorą udział prace w formacie A5 (złożona kartka A4).
3. Laurka musi zawierać życzenia umieszczone wewnątrz, wymyślone samodzielnie przez uczestnika
konkursu.
4. Technika wykonania laurki jest dowolna. Prosimy jednak uwzględnić wytrzymałość użytych
materiałów.
5. Jeden uczestnik może zgłosić jedną pracę.
6. Do każdej pracy należy dołączyć:
-wizytówkę zawierającą: imię, nazwisko oraz wiek ucznia, adres przedszkola, szkoły/placówki, telefon
oraz mail opiekuna pracy.
7. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie prace, które wcześniej nie brały udziału w innych
konkursach bądź zostały wcześniej nagradzane.
8. Każda praca może mieć tylko jednego autora – w konkursie nie mogą brać udziału prace zbiorowe.
9. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
10. Organizatorzy przewidują dla zwycięzców konkursu, którzy zajęli odpowiednio I, II oraz III miejsce
dyplomy i nagrody rzeczowe. Jury może także wyróżnić dowolną liczbę prac konkursowych.
11. Nadesłane na konkurs prace stają się własnością organizatora.
12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do różnych form publikacji nadesłanych prac.
13. Dostarczenie pracy jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem Konkursu i zgodą na

przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.
14. Decyzje Jury są ostateczne.
15. Lista zwycięzców zostanie zamieszczona na stronie internetowej Ośrodka Kultury w Byczynie
(www.okbyczyna.pl) oraz na Facebooku (Ośrodek Kultury w Byczynie).
16. Prace należy DOSTARCZYĆ do 26 maja 2020 r. osobiście lub przesyłka pocztowa na adres Ośrodek
Kultury w Byczynie (z dopiskiem Konkurs Gminny „LAURKA DLA MAMY”).
17. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 29.05.2020r., a wyniki konkursu zostaną ogłoszone
najpóźniej do 1.06.2020 r.
Organizator konkursu: Ośrodek Kultury w Byczynie, 46-220 Byczyna, ul. Borkowska 1.

