
 
 

 

 

Regulamin gminnego konkursu dla dzieci i młodzieży 
„NAJPIĘKNIEJSZA LAURKA na 50-lecie Kozienickiej Gospodarki Komunalnej”    

 
 
 
 

Organizatorzy  
Głównym organizatorem konkursu jest Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o.  

Współorganizatorem jest Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka.  
 

Cele konkursu  
Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych prac uczestników wykonanych z okazji  

Jubileuszu 50-lecia Kozienickiej Gospodarki Komunalnej.  
Ideą konkursu jest pobudzenie wyobraźni literackiej, plastycznej,  

a także kreatywności  uczestników oraz zwrócenie ich uwagi na rolę  
i działalność Kozienickiej Gospodarki Komunalnej w Gminie Kozienice.  

 
Uczestnictwo  

Zapraszamy do udziału w konkursie  
dzieci ze szkół podstawowych (klasy szkoły podstawowej i klasy gimnazjalne)  

z terenu Gminy Kozienice.  
Laurka może być wykonana przez jedną lub max. 2 osoby, pod okiem opiekuna - nauczyciela ze szkoły. 

Każda szkoła wystawia do konkursu max. 10 prac. 
 

Termin  
Laurki należy przesyłać na adres:  

Kozienicki Dom Kultury im. B. Klimczuka, ul. Warszawska 29, 26-900 Kozienice  
lub dostarczyć osobiście do:  

punktu informacji Centrum Kulturalno-Artystycznego, ul. Warszawska 29, 26-900 Kozienice 
 do dnia 11 kwietnia  2018 r. (środa) do godz. 17.00.  

Jest to data wpływu prac do naszej placówki, po tym terminie zgłoszenia do konkursu  
nie będą przyjmowane. 

 
Wymagania  

Laurka może przybrać dowolną formę plastyczną, może to być również zdjęcie.  
Życzenia na laurce muszą być autorskie, nigdzie wcześniej niepublikowane. 

Każdy uczestnik (lub każda para)  może wykonać tylko jedną laurkę.  
Każda praca powinna być opatrzona opisem na odwrocie pracy:  

szkoła, imię i nazwisko autora, klasa, imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy do opiekuna.  
Życzenia na laurce przekazane na konkurs nie mogą w żadnej swojej części stanowić plagiatu  

lub być kopią jakichkolwiek innych życzeń. 
Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.  

 



 
 

 

 
Rozstrzygnięcie konkursu  

Rozstrzygnięcie konkursu połączone z wręczeniem nagród nastąpi 19 kwietnia 2018 r. o godz. 11.00 
w sali koncertowo-kinowej Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach. 

 
Nagrody  

Nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce w 3 kategoriach wiekowych:  
- szkoły podstawowe I- III  
- szkoły podstawowe IV-VI  

- szkoły podstawowe kl. VII i gimnazja  
Jury zastrzega sobie inny podział nagród. 

 
Dane osobowe i prawa autorskie 

Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka, z siedzibą przy ul. Warszawskiej 29, 26-900 Kozienice, 
reprezentowany przez Dyrektora, jako Administratora danych, przetwarza dane osobowe podane  

w zgłoszeniu jedynie w celu organizacji konkursu. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże udział  
w konkursie bez ich podania nie jest możliwy. Dane są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do ich wglądu i poprawiania.  
Administrator danych zastrzega sobie prawo do wykorzystania i przetwarzania danych osobowych  

w zakresie wizerunku, imienia i nazwiska, nazwy miejscowości, itp., a także autorskich życzeń zwłaszcza 
w stosunku do osób nagrodzonych i wyróżnionych, w celach promocyjnych w postaci publikacji  

w mediach (strona internetowa, prasa, zdjęcia pamiątkowe).  
Prace nadesłane do konkursu automatycznie przechodzą na własność głównego organizatora.  

 
 


