
 
 

 
 

 

REGULAMIN KONKURSU  

PN. „BEZPIECZNE WAKACJE 2020” 

 

§ 1 Zasady ogólne 

1. Organizatorem konkursu „Bezpieczne wakacje 2020” jest:  

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach. 

2. Przesyłanie prac konkursowych rozpoczyna się 6 lipca 2020 r. i trwa do 10 września  

2020 r.  

3. Komisja konkursowa powołana przez organizatora konkursu, będzie czuwać  

nad prawidłowym przebiegiem konkursu. W skład komisji konkursowej wejdą 

przedstawiciele organizatora konkursu oraz osoby powołane przez organizatora.  

4. Ogłoszenie o konkursie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie  

na stronach internetowych, w tym na stronie organizatora www.mgok.bialobrzegi.pl. 

 

§ 2 Cel konkursu 

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat bezpieczeństwa podczas letnich, 

aktywnych form wypoczynku, pobudzenie świadomości wśród dzieci i młodzieży na temat 

zagrożeń związanych z wakacyjnymi wyjazdami oraz promocja bezpiecznego zachowania  

na co dzień.  

 

§ 3 Zasady uczestnictwa 

1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież do lat 15 z podziałem na dwie 

kategorie: 

• kategoria I – uczestnicy w wieku 6 – 15 lat, którzy wykonają prace plastyczne 

• kategoria II – uczestnicy w wieku 10 – 15 lat, którzy nagrają profilaktyczny spot 

filmowy 

2. Prace konkursowe powinny poruszać tematykę: 

 Bezpieczny pobyt w górach, nad morzem i w lesie, 

 Bezpieczne miejsce zamieszkania, 
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 Bezpieczny Internet, 

 Bezpieczna droga, 

 Subkultury młodzieżowe. 

3. Uczestnik, biorący udział w I kategorii, zobowiązany jest przygotować pracę plastyczną  

o dowolnej technice (kredki, ołówek, farby pastele) w formacie A4 lub A3 zgodnie z 

tematyką niniejszego konkursu.  

4. Uczestnik, biorący udział w II kategorii, zobowiązany jest przygotować nagranie 

konkursowe trwające minimum 1minutę i 30 sekund i maksymalnie 3 minuty i 

przedstawiające tematykę niniejszego konkursu.  

5. Zdjęcie prac plastycznych (w formacie JPG) i nagrane prezentacje konkursowe należy 

przesłać na adres mgok@bialobrzegi.pl.  

6. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne reprodukowanie 

przesłanych prac i filmików oraz udostępnianiu ich na stronie internetowej oraz facebooku  

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach w celach promocyjnych oraz z 

klauzulą RODO o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczoną na stronie internetowej 

https://mgok.bialobrzegi.pl/klauzula-rodo.html. 

7.  W mailu należy podać kontakt do uczestnika: adres e-mail oraz telefon z imieniem  

i nazwiskiem. 

 

§ 4 Przebieg konkursu 

1. Nadesłane prezentacje konkursowe oceni jury powołane przez Organizatora.  

2. W swojej ocenie jury kierować się będzie następującymi kryteriami:  

• zgodność tematu pracy/spotu z tematyką konkursową,  

• wartość artystyczna pracy/ spotu,  

• oryginalność podejścia do tematu. 

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po 15 września 2020 roku, a wyniki konkursu zostaną 

opublikowane na stronie internetowej oraz facebooku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  

w Białobrzegach .  

4. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe  według podziału: 

I kategoria: 

- I miejsce - nagroda rzeczowa o wysokości do 120 zł; 
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- II miejsce – nagroda rzeczowa o wysokości do 90 zł; 

- III miejsce – nagroda rzeczowa o wysokości do 50 zł. 

II kategoria: 

- I miejsce - nagroda rzeczowa o wysokości do 200 zł; 

- II miejsce – nagroda rzeczowa o wysokości do 150 zł; 

- III miejsce – nagroda rzeczowa o wysokości do 100 zł. 

5. Nagrodzone prezentacje zostaną opublikowane na facebookowym profilu MGOK (o ile ich 

autorzy nie wniosą pisemnego sprzeciwu).  

6. Przesłanie zgłoszenia udziału w konkursie będzie równoznaczne z akceptacją postanowień 

niniejszego regulaminu. 

 

§ 5 Postanowienia końcowe 

1. Treść niniejszego regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej organizatora: 

www.mgok.bialobrzegi.pl.  

2. Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień regulaminu.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub nierozstrzygnięcia konkursu.  

4. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem ostateczną decyzję podejmie 

organizator konkursu.  

5. Dodatkowe informacje na temat konkursu będą udzielane przez:  

- Mateusza Rzeźnickiego (m.rzeznicki@mgok.bialobrzegi.pl) 

- Patrycję Płaskocińską (p.plaskocinska@mgok.bialobrzegi.pl). 
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