
REGULAMIN 
 

Miejski Ośrodek Kultury w Korszach ogłasza 

Miejsko-Gminny Konkurs Plastyczny  
pt. „Z MIŁOŚCI DO NIEPODLEGŁOŚCI” 

z okazji przypadającej w tym roku 102 rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości. 
 

1. Organizatorem konkursu plastycznego jest Miejski Ośrodek Kultury w 
Korszach, ul. Wolności 5A, 11-430 Korsze, tel. (89) 751 39 55, e-mail: 
kormok@wp.pl 
 

2. Cele konkursu: 
- edukacja obywatelska, kształtowanie postaw patriotycznych 
- zachęcenie do poznawania historii Polski 
- rozbudzanie twórczej inwencji i kreatywności 
- wzmacnianie wiary we własne możliwości 
- poszukiwanie nowych środków wyrazu 
- rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych 
 

3. Zasady uczestnictwa: 
- konkurs przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z   
  terenu miasta i gminy Korsze,     
- technika plastyczna dowolna,  
- prace należy wykonać indywidualnie i samodzielnie, 
- format minimum A3, 
- każda praca powinna zawierać opis (na odwrocie pracy):  

a) imię i nazwisko uczestnika 
b) wiek / klasa 
c) nazwa szkoły lub placówki 
d) miejsce zamieszkania w przypadku osób dorosłych 
e) numer telefonu  
 

4. Kryteria oceniania:  
- pomysłowość w ujęciu tematu,  
- walory artystyczne, estetyczne, 
- samodzielność wykonania 

Oceny prac dokona komisja konkursowa, która zostanie powołana przez 
organizatora. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy w 
poszczególnych kategoriach. Komisja zastrzega sobie prawo innego podziału 
nagród. 
 

Prace będą oceniane w czterech kategoriach: 
Kategoria I: dzieci od 3-6 lat 
Kategoria II: uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej  
Kategoria III: uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej                                                 
Kategoria IV: uczniowie klas 7 - 8 szkoły podstawowej    
Kategoria V: uczniowie szkół średnich i dorośli 

 
5. PRACE NALEŻY SKŁADAĆ LISTOWNIE do 09.11.2020r. na adres 

ośrodka LUB DOSTARCZYĆ OSOBIŚCIE DO SIEDZIBY MOK KORSZE, 
w godz. od 8.00 do 14.00 

 
6. Wyniki konkursu: 

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 10.11.2020 r. za pośrednictwem  strony 
internetowej MOK Korsze oraz profilu społecznościowego Facebook. 
Po odbiór nagród oraz dyplomów zapraszamy do Miejskiego Ośrodka Kultury w 
Korszach 16 listopada br. w godzinach pracy ośrodka.  
 
Prace nie spełniające zasad regulaminu, a w szczególności terminu 
zgłoszenia nie będą brane pod uwagę. 
 
NADESŁANE PRACE ZOSTANĄ WYEKSPONOWANE NA WYSTAWIE 
POKONKURSOWEJ w siedzibie MOK Korsze. Zdjęcia prac dostępne będą  
również na naszej stronie internetowej www.mok.korsze.pl oraz profilu 
społecznościowym Facebook. 
 
Zgłoszenie do Konkursu wymaga zapoznania się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ oraz wyrażenia zgody na 

przetwarzanie oraz wykorzystywanie danych osobowych Uczestnika do celów związanych z organizacją 

Konkursu, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).  

Formularz zgody oraz klauzula informacyjna do niniejszego regulaminu do pobrania na 

stronie internetowej www.mok.korsze.pl oraz w siedzibie MOK Korsze. 
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