
 

Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie 

ogłasza 

KONKURS pt. „Szalona CZAPKA” 

dla mieszkańców gminy Ksawerów 

 

REGULAMIN KONKURSU 

I. Informacje podstawowe: 

• Organizatorem konkursu jest Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie 

(zwany dalej GDKzB w Ksawerowie), ul. Jana Pawła II 1, 95-054 Ksawerów 

• Konkurs skierowany jest do mieszkańców gminy Ksawerów. 

• Termin zgłoszeń: do 5.11.2020 r.  

• Nagrodzony projekt zostanie wykonany na szydełku i wręczony zwycięzcy 

 

II. Cele konkursu: 

• Rozbudzenie wyobraźni i kreatywności mieszkańców. 

• Promocja twórczości mieszkańców gminy Ksawerów. 

• Integracja międzypokoleniowa. 

 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

• Zaprojektuj i narysuj/namaluj SAMODZIELNIE swoją SZALONĄ CZAPKĘ  

na formacie A4  

• W konkursie mogą brać udział wyłącznie mieszkańcy gminy Ksawerów. 

• Konkurs przebiega w 2 kategoriach wiekowych: 

I kategoria – I-IV kl. SP 

II kategoria – V-VIII SP 



• Każdy uczestnik konkursu może złożyć jedną pracę konkursową wykonaną 

samodzielnie i odręcznie, wcześniej niepublikowaną i nienagradzaną w innych 

konkursach. 

• Prace konkursowe należy przesłać w formie odręcznej, podpisaną na odwrocie 

imieniem i nazwiskiem wykonawcy na Gminny Dom Kultury  

z Biblioteką w Ksawerowie, 95-054 Ksawerów,  ul. Jana Pawła II 1 w terminie do 5 

.11. 2020 r. 

• Wraz z pracą konkursową należy przesłać formularz zgłoszeniowy (załącznik  

1 do regulaminu oraz zgodę na udostępnienie danych osobowych). 

• Nadesłane prace pozostaną własnością GDKzB w Ksawerowie. Organizator zastrzega 

sobie prawo dyspozycji pracami nagrodzonymi. 

• Nadesłanie prac konkursowych jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu, 

zgodą na publikacje pracy w mediach społecznościowych – profilu FB GDKzB  

w Ksawerowie oraz na stronach internetowych GDKzB w Ksawerowie i Urzędu 

Gminy Ksawerów oraz zgodą na publikację danych osobowych laureatów na stronach 

internetowych, w prasie. 

• Wyłoniona zostanie tylko I nagroda w obu kategoriach. 

• Instruktor prowadzący Magdalena Jaszczak-Birkowska 

• Jury zastrzega sobie zmiany w regulaminie jak nastąpi taka konieczność. 

 

IV. Podsumowanie: 

• Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach oraz sposobie ich 

przekazania. 

 

 


