
Regulamin Konkursu Plastycznego online dla dzieci 

„Pokoloruj zimę” 

 

1. Organizatorem konkursu plastycznego „Pokoloruj zimę” jest Miejski Ośrodek Kultury w 

Jastrzębiu-Zdroju zwany dalej Organizatorem 

2. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 7 lat do 10 lat z Jastrzębia-Zdroju. Uczestnik 

może zgłosić do konkursu jedną pracę, prace zbiorowe nie biorą udziału w konkursie  

3. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice, format nie większy niż A4 (prace 

przestrzenne nie będą brane pod uwagę),  

4. Praca plastyczna powinna być efektem samodzielnej pracy dziecka  

5. Zdjęcia prac należy wysłać na adres mok.jz.konkurs@gmail.com, termin nadsyłania prac 

13.01.2021 r. do godziny 00:00 

6. Ocena i nagrody 

a. oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora 

b. ocenie podlegać będą pomysłowość, wyobraźnia artysty, walory artystyczne i estetyka 

wykonanej pracy 

c. w konkursie zostanie przyznane miejsce pierwsze, drugie i trzecie oraz jedna nagroda 

publiczności  

d. ocenie będą podlegać zdjęcia prac, które zostaną wysłane na e-mail 

mok.jz.konkurs@gmail.com 

e. w e- mailu powinno znaleźć się: 

 imię i nazwisko dziecka 

 wiek dziecka 

 numer telefonu do osoby dorosłej (rodzic, opiekun) 

f. każda osoba niepełnoletnia bierze udział w konkursie za zgodą osoby dorosłej 

g. na zdjęciu powinna znajdować się praca dziecka, prosimy o dobrą jakość zdjęć  

7. Jury wybierze 10 najciekawszych prac, które zostaną zaprezentowane na FB Organizatora. 

Spośród nich jury wybierze 3 prace, które zostaną nagrodzone. Praca, która uzyska najwięcej 

polubieni na naszym FB otrzyma nagrodę publiczności. Na pracę będzie można głosować  od 

15.01.2021  do 17.01.2021 do godziny 00:00 

8. Wyniki konkursu wraz z danymi laureatów (imię i nazwisko) zostaną podane do publicznej 

wiadomości 19.01.2021  na naszym Facebooku i stronie www.mok.jastrzebie.pl  o godzinie 

15.00. Laureaci konkursu o wygranej i sposobie odebrania nagród poinformowani zostaną 

telefonicznie lub mailowo.  

9. Prace zgłoszone w Konkursie będą wykorzystywane w szczególności na oficjalnych profilach 

Organizatora na portalach społecznościowych oraz na stronach www Organizatora 

10. Warunki oraz zasady przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu oraz ich 

opiekunów: https://mok.jastrzebie.pl/o-nas-22/klauzula-informacyjna---przetwarzanie-danych-

osobowych-129/ 

11. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Organizatora: 

https://mok.jastrzebie.pl/ 
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