
Regulamin konkursu na plakat pt. „230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3
Maja” 

1. Organizatorem  konkursu  na  plakat  pt.  „230.  rocznica  uchwalenia  Konstytucji  

3 Maja” jest Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu. 

2. Konkurs  adresowany  jest  do  uczniów  Szkół  Podstawowych  z  terenu  Gminy

Tarnowiec.

3. Zadaniem Uczestników jest wykonanie plakatu na temat wydarzeń, bohaterów 

             i symboli związanych z uchwaleniem w 1791 roku Konstytucji 3 Maja.

4. Plakat powinien być wykonany w dowolnym formacie i dowolną techniką plastyczną .

5. Plakat należy przesłać, bądź dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w 

Tarnowcu  do dnia 30 kwietnia 2021 r. ( w godzinach od 8:00 – 15:00) (z dopiskiem

Konkurs „230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja”). 

6. Warunkiem  uczestnictwa  w Konkursie  jest  zaakceptowanie  i  dołączenie  do  pracy

czytelnie  wypełnionej  i  podpisanej  przez  opiekuna  ucznia  Karty  zgłoszenia

(załącznik nr 1) oraz  Oświadczenia (załącznik nr 2) stanowiących integralną część

Regulaminu.

7. Prace nadesłane na Konkurs mogą być bezpłatnie wykorzystane przez Organizatorów 

w celach związanych z promocją Konkursu. 

8. Oceny  i  wyboru   najlepszych  prac,  w  tym przyznania  Nagrody  Głównej,  dokona

Komisja Konkursowa. 

Komisja oceni prace w 2 Kategoriach:

- klasy I – III

- klasy IV - VIII

9. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

10. Laureaci Konkursu  zostaną poinformowani o wynikach Konkursu telefonicznie lub

mailem.

11. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 7 maja 2021r. 

12. O terminie odbioru nagród Uczestnicy zostaną powiadomieni przez Organizatorów  

telefonicznie.

13. Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  zmian  w  Regulaminie  w  czasie  trwania

konkursu  i  zobowiązują  się  do  natychmiastowego  opublikowania  zmienionego

Regulaminu.



14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu Konkursu, jego przerwania

lub zawieszenia z ważnych przyczyn.

15. Udział w Konkursie wiąże się z akceptacją powyższych warunków.

16. W  czasie  trwania  Konkursu  treść  Regulaminu  będzie  dostępna  na  stronach

internetowych:

 Gminy Tarnowiec www.tarnowiec.eu

 Facebooku Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt tel. 13 42 555 56 


