
Regulamin konkursu ,,Pradawny świat” 

1. Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie. 

2. Celem konkursu jest: 

 - popularyzacja projektów edukacyjnych, w których nadrzędną rolą jest pobudzanie kreatywności                                             

z wykorzystaniem nabywanej wiedzy 

- popularyzacja wydarzenia „nieMOŻLIWE-Dziecięcy Tydzień Kreatywny” realizowanego w ramach 

Królewskiego Festiwalu Artystycznego 2021 

- zaproszenie do współtworzenie wystawy będącej integralną częścią wydarzenia nieMOŻLIWE 

- poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych. 

3. Konkurs skierowany jest do dzieci: 

 Kategoria I - wiek od 2 do 7 lat 

 Kategoria II - wiek od 8 do 15 lat 

4. Warunkiem udziału w konkursie jest samodzielne (wyjątkiem są uczestnicy w wieku 2-4 lata) wykonanie 

elementu wystawy „Pradawny świat” w oparciu o własny zamysł artystyczny bądź materiał filmowy stanowiący 

jedno z proponowanych rozwiązań. Najważniejszym warunkiem  

5. Prace należy dostarczyć do Starego Ratusza, ul. Chrobrego 40/41, Gniezno w nieprzekraczalnym terminie                  

do 6.08.2021r. (w dni robocze w godzinach 8:00-15:00 bądź uprzednio kontaktując się telefonicznie                                      

z koordynatorem: 512 411 867) 

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14.08.2021r. o czym poinformujemy podczas wydarzenia zamykającego 

wystawę, na naszych portalach społecznościowych i stronie internetowej. 

Nagrody: 

I, II, III miejsce w każdej kategorii. Nagrody rzeczowe. 

7. Wraz z pracą konkursową należy wydrukować i podpisać bądź wypełnić na miejscu: 

 załącznik nr 1 – karta zgłoszeniowa 

 załącznik nr 2 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 załącznik nr 3 – obowiązek informacyjny RODO 

8. Organizator wyłoni zwycięzców I, II i III miejsca dzięki współpracy z jurorami wspólnie oceniając prace                                
w dwóch kategoriach wiekowych. 

Jury wybierze najlepsze 3 prace z każdej kategorii. Werdykt Jury nie podlega negocjacjom 

9. Prace biorące udział w konkursie będą zwracane po ogłoszeniu wyników oraz przez kolejne w terminie               

16 – 22.08. w Starym Ratuszu.  Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publikacji zdjęć na stronie MOK lub 

profilach społecznościowych  nagrodzonych prac wraz z informacją o autorze.  

9. Szczegółowych informacji udziela Dominika Sochacka-Drzewiecka, 

dominikasochacka-drzewiecka@mok.gniezno.pl, tel. 512 411 867. 

10. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu oraz wyrażenia 

zgody na publikowanie danych osobowych i wizerunku zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego   

i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

Życzymy dobrej zabawy! 


