
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 127/2021 
Dyrektora Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju 

z dnia 12.01.2021 r. 
 

REGULAMIN KONKURSU 
“Laurka dla Babci i Dziadka” 

 
§ 1. ZASADY OGÓLNE 

 
1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju. 
2. Celem konkursu jest rozwój talentów plastycznych wśród jego uczestników oraz          

uczczenie święta Babci oraz Dziadka. 
3. Konkurs rozpoczyna się z dniem ogłoszenia, tj. od dnia 13 stycznia 2021 r., a kończy               

w dniu 25 stycznia 2021 roku, o godzinie 12:00. 
4. Jeden uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie dwie prace. Jedną dedykowaną          

babci, a drugą dedykowaną dziadkowi.  
5. Podstawą do uczestnictwa w konkursie jest wysłanie minimum jednej pracy, dedykowanej           

babci lub dziadkowi. 
 

§ 2. PRZEDMIOT KONKURSU 
 
Uczestnik konkursu ma za zadanie wykonanie pracy plastycznej tzw. laurki, dowolną           
techniką i w dowolnym formacie z okazji święta Babci i Dziadka, a także wykonanie              
atrakcyjnego zdjęcia swojej pracy i przesłanie go do publikacji na stronach Organizatora            
konkursu. 
 

§ 3. ADRESACI I KATEGORIE WIEKOWE 
 
Adresatami konkursu są mieszkańcy Gminy Połczyn-Zdrój, w następujących kategoriach 
wiekowych: KATEGORIA I: dzieci od 5 do 7 lat oraz KATEGORIA II: dzieci od 8 do 12 lat.  
 

§ 4. TERMINY WYKONANIA I SPOSÓB DOSTARCZENIA PRAC 
 

1. Zdjęcia samodzielnie wykonanej pracy należy przesłać na adres e-mail:         
kontakt@ckpolczyn.pl do dnia 20 stycznia 2021 roku, do godziny 15:00.  

2. Fotografie pracy plastycznej – laurki powinny przedstawiać jej przód oraz środek.  
3. W tytule wiadomości e-mail należy napisać: “Konkurs Laurka dla Babci i Dziadka”. 
4. W treści wiadomości e-mail należy podać: imię, nazwisko i wiek autora, nr tel.             

kontaktowego do rodzica/opiekuna oraz napisać oświadczeniem o następującej treści:         
“Oświadczam, że jestem jedynym autorem przesłanej pracy, która nie była kopiowana           
oraz nigdzie dotąd publikowana. Wyrażam zgodę na zamieszczenie przesłanych fotografii          
tej pracy na stronie www organizatora oraz na stronach należących do niego mediów             
społecznościowych, a także w materiałach prasowych. Ponadto oświadczam, że         
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z organizowanym           
konkursem, a także znam i akceptuję postanowienia Ogólnej Klauzuli Informacyjnej          
obowiązującej w Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju dostępnej pod adresem:         
http://ckpolczyn.pl/wp-content/uploads/2019/10/Og%C3%B3lna-Klauzula-Informacyjna.pd
f zaś prawa autorskie do wykonanej pracy przenoszę na Organizatora konkursu”.  

5. Rodzice i nauczyciele mogą nadsyłać prace wykonane przez swoje dzieci lub           
niepełnoletnich uczniów.  
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§ 5. NAGRODY 
 

1. Nagrody główna w kategorii wiekowej I, a także w kategorii wiekowej II stanowi bon              
podarunkowy o wartości 100 zł na zakupy w sieci Empik oraz Kalendarz Połczyn-Zdrój             
2021 z rysunkami Marcina Grabi”. 

2. Nagrody za zajęcie drugiego miejsca w kategorii wiekowej I, a także w kategorii wiekowej              
II stanowi bon podarunkowy o wartości 50 zł na zakupy w sieci Empik oraz “Kalendarz               
Połczyn-Zdrój 2021 z rysunkami Marcina Grabi”. 

3. Nagrody za zajęcie trzeciego miejsca w kategorii wiekowej I, a także w kategorii wiekowej              
II stanowią wejściówka do kina “Goplana” dla dwóch osób oraz “Kalendarz Połczyn-Zdrój            
2021 z rysunkami Marcina Grabi”.  

4. Wyróżnienia za zajęcie czwartego miejsca w kategorii wiekowej I, a także w kategorii             
wiekowej II stanowią 1 x wejściówka do kina “Goplana” dla dwóch osób.  

 
§ 6. ZASADY OCENY PRAC I WYŁONIENIA LAUREATÓW 

 
1. Laureaci konkursu zostaną wybrani w dwóch kategoriach wiekowych określonych w § 3. 
2. Przesłane prace uczestników konkursu prace zostaną zaprezentowane na profilu         

Facebook Centrum Kultury. 
3. Laureaci zostaną wybrani na podstawie zdobytej liczby tzw. “polubień” przez          

użytkowników Facebooka. Zgłoszone prace, które uzyskają największe liczby polubień         
otrzymają kolejno nagrodę główną, nagrodę za zajęcie drugiego miejsca, nagrodę za           
zajęcie trzeciego miejsca oraz nagrodę wyróżnienie za zajęcie czwartego miejsca          
w dwóch kategoriach wiekowych.  

4. W przypadku takiej samej liczby polubień Dyrektor CK może podjąć decyzję o przyznaniu             
dwóch równorzędnych (Ex æquo) nagród.  

5. Jeżeli zgłoszona przez uczestnika praca plastyczna będzie odbiegać od tematu konkursu           
i wymogów formalnych, powołana przez Dyrektora CK komisja może nie dopuścić jej do             
udziału w konkursie. 

6. Powołana przez Dyrektora CK komisja w dniu 25 stycznia 2021 roku o godzinie 12:00              
dokona zliczenia ilości polubień pod prezentowanymi w konkursie zdjęciami i wyda           
werdykt poparty protokołem wyboru laureatów. 

7. Za godzinę kończącą trwanie konkursu przyjmuje się godzinę 12:00 w dniu 25 stycznia             
2021 roku. Oznacza to, że polubienia, które będą mogły pojawić się pod prezentowanymi             
pracami nie zostaną już uwzględnione do werdyktu komisji dokonującej wyboru          
laureatów. 

8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 25.01.2021 r. na stronie internetowej Centrum          
Kultury w Połczynie-Zdroju www.ckpolczyn.pl oraz profilu CK na Facebooku. 

9. Decyzja o przyznanej nagrodzie jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 
 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Zgłoszenie pracy w konkursie jest równoznaczne ze znajomością niniejszego regulaminu          
i akceptacją jego postanowień. 

2. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych        
w związku z wypełnieniem zgłoszenia, mają prawo do wglądu, zmiany, jak i usunięcia             
tych danych, a także oświadczają, że zapoznali się z postanowieniami Ogólnej Klauzuli            
Informacyjnej obowiązującej w Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju i w pełni akceptują jej            
postanowienia. Kontakt w sprawie danych osobowych dostępny jest pod adresem e-mail:           
iod@ckpolczyn.pl. 

3. Odbiór nagród nastąpi w Sekretariacie Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju przy          
ul. Parkowej 4. 
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4. Fundatorem nagród jest Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju oraz firma Rega TV           
Remigiusz Warcholski. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w przypadku wystąpienia          
okoliczności od niego niezależnych.  

 
 
 
 

Dyrektor 
Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju 

 
 
 


