
Regulamin Konkursu Plastycznego
“Koronaferie – radzimy sobie z pandemią koronawirusa”

1. Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Lubomi
2. Cele konkursu:
- utrwalenie i zaprezentowanie przeżyć młodego pokolenia związanych z 

epidemią koronawirusa
- przekazanie doświadczeń związanych z nauką i pracą zdalną w okresie 

kwarantanny
- zaprezentowanie obserwacji zachowań społecznych związanych z 

obostrzeniami podczas epidemii
- rozwijanie zdolności artystycznych i wrażliwości społecznej młodzieży
- rozwijanie umiejętności posługiwania się technologiami informatycznymi.
3. Warunki uczestnictwa:
- uczestnikami konkursu mogą być młodzi ludzie w wieku szkolnym: konkurs 

będzie się odbywał w trzech kategoriach wiekowych – szkoły podstawowe klasy 
I-IV (do 10 lat), szkoły podstawowe klasy V-VIII (do 15 lat), szkoły średnie (do 19 
lat)

- w konkursie nie mogą brać udziału uczniowie szkół plastycznych i ognisk 
plastycznych oraz studenci szkół artystycznych i informatycznych

- prace należy nadesłać do 26 października 2020 r. do godz. 15.00 drogą 
elektroniczną na adres: gok@lubomia.pl

- prace można nadesłać tradycyjną pocztą nagrane na płytce CD do 26 
października 2020 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do siedziby GOKSiR )
na adres:

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
ul. Mickiewicza 4
44-360 Lubomia
- w sprawach dotyczących konkursu można kontaktować się z organizatorem 

za pośrednictwem poczty elektronicznej: goklubomia@wp.pl
- prace konkursowe powinny mieć charakter prezentacji multimedialnej
- dopuszczalne są prace wykonane innymi technikami plastycznymi, ale 

powinny być zapisane w formie elektronicznej (np. zeskanowane w formacie 
pdf)

- prace powinny być zapisane w powszechnie używanych formatach (avi, 
wmv, realvideo, ppt, pps)

mailto:gok@lubomia.pl


- prace przesyłane drogą mailową nie powinny przekraczać objętości 20 MB
- w przypadku prac zapisanych elektronicznie przekraczających objętość 

20 MB (np. filmy, skany) należy zapisać je na płytce i przesłać pocztą tradycyjną
- prace powinny być opisane imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą i 

adresem placówki, której jest uczniem lub podopiecznym
- prace oceni Komisja Konkursowa powołana przez organizatora konkursu
- autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody, o rozdziale nagród zadecyduje 

Komisja Konkursowa
4. Postanowienia końcowe:
- konkurs jest organizowany w ramach projektu “Nasz wirtualny dom kultury 

– lubomska kultura w sieci”, który otrzymał dofinansowanie z programu NCK i 
MKiDN “Kultura w sieci”

- nadesłanie pracy na konkurs oznacza akceptację jego regulaminu
- organizator konkursu rozstrzyga kwestie sporne i interpretuje zapisy 

regulaminu 
- regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie organizatora, zostanie 

również zamieszczony na jego stronie internetowej: www.goksir.lubomia.pl
- udział w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

przez GOKSiR Lubomia dla celów konkursu zgodnie z klauzulą RODO, która jest 
dostępna na stronie internetowej

- w treści maila, którym będzie przesyłana prezentacja konkursowa należy 
zamieścić formułę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez 
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Lubomi dla celów Konkursu 
Plastycznego “Koronaferie – radzimy sobie z pandemią koronawirusa”, a w 
przypadku osób niepełnoletnich: Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w 
Konkursie Plastycznym “Koronaferie – radzimy sobie z pandemią koronawirusa” 
oraz na przetwarzanie danych osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Lubomi dla celów konkursu; podpisane oświadczenie o 
powyższej treści należy dołączyć do pracy w przypadku przesyłki pocztą 
tradycyjną

- prace i wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej 
www.goksir.lubomia.pl
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