
REGULAMIN KONKURSU  

„ZA CO KOCHAMY NASZYCH DZIADKÓW„ 

 

1. Organizator konkursu:  

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Dębowcu 

 

2. Cele konkursu:  

Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej.  

 

3. Temat:  

Zadaniem uczestników jest napisanie wierszyka lub nagranie krótkiego filmiku z odpowiedzią 

na pytanie: Za co kochasz swoich Dziadków (Babcię/Dziadka)?  

 

4. Uczestnicy:  

Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży. 

 

5. Zasady uczestnictwa:  

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jeden wierszyk  lub filmik. Autorem może być 

tylko jedna osoba.  

 

6. Forma:  

Pisemna odpowiedź na pytanie w formie elektronicznej lub film.  

 

7. Warunki uczestnictwa:  

Do pracy należy dołączyć zgłoszenie i zgody RODO (w formie skanu) – załącznik do 

Regulaminu.   

 

8. Składanie prac konkursowych:  

Wierszyk/filmik należy przesłać na adres mail: gok@debowiec.cieszyn.pl do dnia 22.01.2022 

r. (sobota). Odpowiedzi dostarczone po terminie nie wezmą udziału w konkursie.  

 

9. Rozstrzygnięcie konkursu:  

Organizator powoła jury konkursu. Rozstrzygnięcie oraz wręczenie nagród odbędzie się 

w terminie, o którym uczestnicy zostaną powiadomieni. Organizatorzy uhonorują nagrodami 

zwycięzców konkursu oraz zastrzegają sobie prawo do przyznania wyróżnień. Werdykt jury 

jest ostateczny i nie podlega odwołaniu. Jury nie ma obowiązku uzasadniania swoich decyzji. 

 

10. Kryteria oceny:  

Jury oceniając będzie brało pod uwagę: oryginalność, pomysłowość oraz zgodność z tematem.  

 

11. Nagrody: Zostaną przyznane trzy pierwsze miejsca. Nagrodą będzie bon podarunkowy 

o wartości 30 zł do Kawiarni Mikroklimat w Dębowcu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

Do regulaminu 

Konkursu „Za co kochamy naszych 

Dziadków” 

 

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

prac do konkursu „Za co kochamy naszych Dziadków” 

  

 

 

I. Informacja o zgłaszającym:  

 

Imię i Nazwisko: ........................................................................................................................ 

Adres: .........................................................................................................................................  

Wiek: ......................................................................................................................................... 

Tel. ........................................... e‐mail: ..................................................................................... 

 

II. Oświadczenie zgłaszającego (w przypadku osoby niepełnoletniej rodzica lub opiekuna): 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu „Za co 

kochamy naszych Dziadków” w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie 

z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.z1997r.,nr 133, poz. 

883 z późniejszymi zmianami). Przenoszę nieodpłatnie na Organizatora prawo do wykorzystania 

wierszyka/filmiku w publikacjach, wystawach oraz stronach internetowych Organizatora.  

 

 

....................................................................................................... 
                                                   miejscowość i data, czytelny podpis 

 

 

 

 

 

 


