
Regulamin Konkursu  

na „Kartkę Wielkanocną” 

 

1. Organizatorem konkursu jest Samorządowa Instytucja Kultury KASZTELANIA  

w Kijach. 

2. Konkurs skierowany jest do dzieci z klas IV-VI - mieszkańców gminy Kije.  

3. Zadaniem uczestników jest wykonanie kartki świątecznej: 

a) Karta świąteczna w formacie A6 w technice umożliwiającej skierowanie do druku  

i zeskanowanie pracy / rysunek, malowanka/. 

b) Kartki w innym formacie nie będą oceniane 

c) Treść pracy musi być ściśle związana z religijnym charakterem Świąt Wielkanocnych. 

4. Każdy uczestnik powinien dostarczyć maksymalnie dwie prace w terminie  

do 23.03.2018 r. w biurze SIK Kasztelania w Kijach. 

a) Każda praca powinna być podpisana na odwrocie: imię, nazwisko, wiek,  

adres i numer telefonu  

b) Do każdej pracy prosimy dołączyć pisemną zgodę rodzica lub opiekuna na udział 

niepełnoletniego dziecka w konkursie / wzór w załączeniu/. 

5. Ocenie podlegać będą: 

- kreatywność 

- oryginalność 

- samodzielność  

 
6. Najlepsze prace zostaną nagrodzone przez Jury powołane przez Organizatora 

7. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach telefonicznie. Wyniki konkursu zostaną 

również ogłoszone na stronie internetowej Organizatora: www.kasztelania.kije.pl  

8. Prace przechodzą na własność Organizatora. 

 

 



9. Klauzula dotycząca autorskich praw majątkowych, wizerunku i danych osobowych: 

 

 Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na Samorządową Instytucję Kultury KASZTELANIA w Kijach 

wszelkie prawa majątkowe do wykonań zaprezentowanych podczas konkursu. 

 

 SIK Kasztelania może w sposób nieograniczony wykorzystywać materiały artystycznych 

wykonań na następujących polach eksploatacji:  

a) utrwalania (zapisu) na wszelkich możliwych formach, 

b) zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu, 

c) wprowadzenia do obrotu, 

d) wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet,  

e) publicznego odtwarzania, wyświetlania,  

f) nadawania bezprzewodowego, przewodowego, satelitarnego oraz reemisji i retransmisji. 

 Uczestnicy konkursu udzielają także zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku 

utrwalonego za pomocą wszelkich technik w trakcie trwania imprezy 

 Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez SIK Kasztelania 

na potrzeby organizacji konkursu. 

 

10. Kontakt w sprawie konkursu: Samorządowa Instytucja Kultury KASZTELANIA  

w Kijach, Kije, ul. Kasztelańska 3, 28-404 Kije, e-mail: kasztelania@kije.pl,  

tel. 533-980-123 

11. Regulamin Konkursu, oraz bieżące informacje związane z Konkursem, w tym również 
informacje o wynikach będą umieszczane na stronie internetowej Organizatora 
www.kasztelania.kije.pl  
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Oświadczenie rodzica lub opiekuna dziecka  

na udział niepełnoletniego dziecka w konkursie 

 

Ja niżej podpisana/y oświadczam, iż wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  

w konkursie na kartkę wielkanocną organizowanym przez SIK Kasztelania  

i akceptuje zapisy pkt. 9 regulaminu. 

 

………………………………………. 

        / czytelny podpis/ 

 

 

  


