
 REGULAMIN 
  MIEJSKO-GMINNEGO 

  KONKURSU PLASTYCZNEGO  
 

   STROIKI, 

         SZOPKI BOŻONARODZENIOWE, 

              OZDOBY  CHOINKOWE, 

   WYSTROJE CHOINEK 
Organizator konkursu: 

 

Miejski Ośrodek Kultury w Korszach 

ul. Wolności 5A 

11 – 430 Korsze 

tel. 89 751 39 55  

e-mali: kormok@wp.pl 

e-mail konkursowy: konkurskorsze@wp.pl  

nasza strona: www.mok.korsze.pl   

 

Cel konkursu 
✓ kultywowanie tradycji ludowych wśród mieszkańców miasta i gminy Korsze, 

✓ pobudzanie inwencji twórczej młodego jak i starszego pokolenia poprzez zastosowanie 

różnorodnych materiałów, 

✓ zachęcanie do działalności plastycznej na określony temat, 

✓ wzbudzanie emocji, radości i ożywienia w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego 

Narodzenia, 

 

W ludowych zwyczajach okres poprzedzający Boże Narodzenie wiązał się z wykonywaniem 

ozdób choinkowych w domach, czym niejednokrotnie zajmowały się całe rodziny. Ozdoby 

wykonywane z kolorowego papieru, bibułki, słomy, ziaren zbóż, orzechów, szyszek czy pestek 

owoców świadczyły o ogromnej pomysłowości twórców. 

 

Uczestnictwo w konkursie – każda osoba mieszkająca na terenie miasta i gminy. 

 

Przedmioty konkursu: 

✓ stroiki, 

✓ szopki bożonarodzeniowe, 

✓ ozdoby choinkowe, 

✓ wystroje choinek 

 

 

Należy sfotografować jeden lub więcej z w/w przedmiotów konkursowych i przesłać do 28 

grudnia 2020 r. na e-maila: konkurskorsze@wp.pl dołączając formularz RODO oraz w treści 

podając dane osobowe: imię i nazwisko, adres, wiek autora i nr telefonu (uczniowie podają 

klasę i nazwę szkoły).  

 

Wszystkie zdjęcia prac zostaną opublikowane na naszym profilu Facebook na stronie 

WYDARZENIA Miejsko-Gminnego Konkursu Plastycznego – online. 

 

Wyróżnione prace zostaną  opublikowane na naszej stronie internetowej. 

 

Warunki konkursu, jury: 

W komisji zasiadają wszyscy obserwujący profil MOK Korsze na portalu społecznościowym 

Facebook. 

 

Głosujemy/lajkujemy do 31 grudnia 2020 r.   

Prace, które zbiorą największą ilość głosów wygrywają!!! 

 

Nagrody   Autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy za I, II i III 

miejsce w czterech kategoriach. 

  

Podsumowanie konkursu – wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na 

stronie internetowej www.mok.korsze.pl oraz na funpage-u MOK Korsze. 

 

Odbiór nagród rzeczowych i dyplomów odbędzie się 8. 01. 2021 r. w siedzibie Miejskiego 

Ośrodka Kultury w Korszach, przy ul. Wolności 5A, w godz. od 800 do 1400. 

  

 

Zgłoszenie do Konkursu wymaga zapoznania się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ oraz wyrażenia 

zgody na przetwarzanie oraz wykorzystywanie danych osobowych Uczestnika do celów 

związanych z organizacją Konkursu, zgodnie z przepisami 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).  

 

Formularz zgody oraz klauzula informacyjna do niniejszego Regulaminu do pobrania na 

stronie internetowej www.mok.korsze.pl . 
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