
REGULAMIN KONKURSU „Zaprojektuj Wielkanocną Kartkę ”

1. Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich

2. Patronat:

Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol

3. Cele Konkursu:
- przypomnienie o pięknej tradycji obdarowywania się kartkami świątecznymi

- kształtowanie poczucia wartości dziedzictwa kulturowego i odpowiedzialności 
za jego trwanie

- umożliwienie mieszkańcom Gminy Trąbki Wielkie zaprezentowania swoich 
umiejętności artystycznych, wyrażenia wrażliwości artystycznej oraz wykazania
się aktywnością twórczą.

4. Zadanie konkursowe:
Uczestnicy Konkursu mają za zadanie wykonanie Kartki Wielkanocnej 
zawierającej element kojarzący się z Gminą Trąbki Wielkie. Kartka może być 
wykonana techniką dowolną również jako projekt graficzny.

5. Warunki Konkursu
Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć dzieci, młodzież oraz 
osoby dorosłe. Każdy uczestnik może zgłosić 

1 kartkę. Zgłoszone prace zostaną zarejestrowane i poddane ocenie przez Jury.
Najlepsze, zdaniem jurorów, prace zostaną nagrodzone (I, II i III miejsce w 
poszczególnych kategoriach). Organizator zastrzega sobie prawo dysponowania 
wszystkimi pracami zgłoszonymi na Konkurs. Uczestnicy zgadzają się na 
nieodpłatne przekazanie wszelkich praw autorskich majątkowych i 
niemajątkowych do zgłoszonych prac.

6. Ocena
Prace będą oceniane w trzech kategoriach:
- dzieci urodzone w roku 2008 i młodsze
- młodzież urodzona w latach 2007 - 2002
- dorośli – urodzeni w roku 2001 i starsi



7. Miejsce, forma  i termin składania prac:

Zdjęcia kartek wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia należy wysyłać  w formie 
elektronicznej na adres:

konkurs@goksir-trabkiwielkie.pl 

w terminie do 22 marca 2021 roku (poniedziałek).

8. Kryteria oceny prac:
- zgodność pracy konkursowej z tematyką konkursu,
- pomysł i staranność wykonania,
- wrażenia artystyczne.

9. Rozstrzygnięcie konkursu
Wyniki Konkursu umieszczone zostaną na stronie 

Gminnego Ośrodka  Kultury Sportu i Rekreacji 

w Trąbkach Wielkich: goksir@goksir-trabkiwielkie.pl 

dnia 1 kwietnia 2021 roku (czwartek).

Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani o dacie i miejscu odbioru nagród 
telefonicznie. 

10. Postanowienia końcowe 
Dostarczenie prac na Konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 
ustalenia zawarte w Regulaminie.

11. Kontakt:
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich

ul. Sportowa 4, 83-034 Trąbki Wielkie
tel. (58) 682-83-60, 682-83-06
e-mail: goksir@goksir-trabkiwielkie.pl
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