
Konkurs 

„Pakiet na nudę”

Wybierz 3 karty i do dzieła!

REGULAMIN  KONKURSU

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Milanowskie Centrum Kultury.

2. Celem konkursu jest:

- promowanie projektu „Pakiet na nudę” – teczki z kartami plastycznymi, edukacyjnymi,

- zachęcenie do pracy z użyciem różnych form plastycznych;

- rozwijanie uzdolnień plastycznych, pasji i zainteresowań dzieci;

- rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci w dziedzinie plastyki;

- kształtowanie aktywnej i twórczej postawy dzieci, młodzieży wobec sztuki plastycznej;

- popularyzacja twórczości utalentowanych mieszkańców gminy Milanówek.

3. Informacje ogólne:

Konkurs na wykonanie trzech zadań z teczki „Pakiet na nudę” jest skierowany do dzieci w 

wieku przedszkolnym i szkolnym. Dzieci wykonują trzy wybrane przez siebie zadania z kart 

znajdujących się w teczce „Pakiet na nudę”. Gotowe relacje z zabawy, zdjęcia z akcji, relacje z 

przestrzeni miejskiej należy przesłać na adres sekretariat@mckmilanowek.pl 

II. Warunki konkursu

1. Zdjęcia prac należy wysłać w terminie do 2 lipca 2020 r. na adres 

sekretariat@mckmilanowek.pl

2. Do zdjęć należy dołączyć skan lub zdjęcie podpisanego Załącznika nr 1 do Regulaminu.

3. Prace oceniane będą w 2 kategoriach wiekowych:

a) dzieci w wieku przedszkolnym,

b) dzieci w wieku szkolnym (szkoła podstawowa) 
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4. Wysyłając zdjęcia prac należy również podać potrzebne dane: 

 /imię i nazwisko dziecka, kategoria wiekowa - wiek, nr telefonu do opiekuna/rodzica.

5. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie 5 lipca (lub w innym ustalonym 

terminie) w Letniej Strefie na terenie Basenu Miejskiego, ul. Sportowa 70b. 

 

III. Ocena i nagrody

Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatora specjalnie do 

tego celu.

1. Prace będą oceniane według następujących kryteriów: 

• ogólne wrażenie artystyczne;

• kreatywność; 

• wkład pracy;

• estetyka pracy; 

• integracja społeczna. 

2. Komisja Konkursowa oceni prace w dwóch ww. kategoriach wiekowych. W każdej z 

nich zostaną nagrodzeni trzej wykonawcy najciekawszych prac. 

3. Wyniki konkursu zwierające imiona i nazwiska autorów nagrodzonych prac zostaną 

podane na stronie internetowej oraz na FB Milanowskiego Centrum Kultury.

Informacje związane z konkursem można uzyskać w Milanowskim Centrum Kultury pod 

numerem telefonu 22 758 32 34 lub mailowo: sekretariat@mckmilanowek.



Załącznik nr 1.

ZGODA 

na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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 (RODO) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora – Milanowskie Centrum Kultury z siedzibą w 

Milanówku, ul. Kościelna, 05-822 Milanówek, danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu 

zgłoszeniowym, na potrzeby organizacji Konkursu  „Pakiet na nudę”, wyłonienia Laureatów i innych 

osób nagrodzonych oraz upowszechnienia informacji na temat Konkursu i wygranych projektów. 

Wyrażam również zgodę na rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika Konkursu i mojego oraz danych

osobowych Uczestnika Konkursu w związku z promocją i informowaniem o Konkursie. 

……….……………………………………………………………………………………………….
Data i podpis/y Uczestnika/ów lub przedstawiciela/i ustawowego/ych Uczestnika/ów Konkursu


