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REGULAMIN KONKURSU 

„BANER KIBICA” 

Górski Bieg Niepodległości 

22.11.2020 

 

1. ORGANIZATOR  

Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda, ul. Fabryczna 2, 57-450 Ludwikowice Kłodzkie, tel.74 

872 20 84, e-mail: ckultury@gmail.com. Współorganizator KSS Bartnica.  

 

2. TERMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty 25.11.2020r. Do dnia 22.11.2020. do godziny 23:59 należy 

zgłosić jedną pracę konkursową pt. „BANER KIBICA”. Zdjęcia prac konkursowych należy 

wysłać na e-maila Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda – imprezy@ckgnr.pl. Wszystkie dzieła 

konkursowe zostaną opublikowane na stronie internetowej  http://www.ckg.nowaruda.pl/ oraz w 

social mediach (facebook) 

 

3. TECHNIKA WYKONANIA PRACY KONKURSOWEJ 

Praca powinna przedstawiać baner/transparent kibica, za pomocą którego kibicujemy biegaczom.  

Baner powinien zawierać hasło dopingujące lub imię osoby, której kibicujemy. Pełna dowolność 

kolorystyki tła, hasła. Praca może zostać wykonana dowolną techniką plastyczną (farby, kredki, 

pastele, flamastry, długopis, ołówek, wyklejanka). Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę. 

Hasła nie mogą zawierać wulgaryzmów, obrażać nikogo ani niczego.  

 

4. UCZESTNICY KONKURSU  

Uczestnikami konkursu są wszystkie dzieci (do 18 roku życia) zamieszkujące Rzeczpospolitą 

Polską. Konkurs zostanie przeprowadzony w 6 kategoriach:  

 

I. Przedszkola 

II. Dzieci (7 lat do 9 lat) 

III. Dzieci (10 lat do 12 lat) 

IV. Dzieci (13 lat do 15 lat) 

V. Młodzież ( 16 lat do 18 lat)  

VI. Uczniowie i wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, oddziałów 

integracyjnych, świetlic środowiskowych 

 

5. ZGŁOSZENIA DO KONKURSU 

Uwaga! Udział w konkursie jest bezpłatny! 

Konkurs zostanie przeprowadzony w formie elektronicznej. Prace powinny być nadesłane na e – 

maila Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda – imprezy@ckgnr.pl Temat e-maila „KONKURS 

„BANER KIBICA”. W treści e-maila powinny znajdować się podstawowe informacje o 

uczestniku (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, kategoria wybrana z punktu 4). Pracę 

można wysyłać do 22.11.2020r. do godziny 23:59. 

Zdjęcie/skan pracy konkursowej powinno być wyraźne, nie może być rozmazane, ciemne 

Preferowane zdjęcia wykonane w dzień.  
Brak opisu, lub opis niekompletny powoduje dyskwalifikację.  

Rozmazane, niewyraźne, ciemne zdjęcie/skan, uniemożliwiające ocenę również powoduje 
dyskwalifikację. 
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6. KOMISJA KONKURSOWA  

Komisja Konkursowa złożona jest z 3 członków. Komisja rozpocznie pracę 23.11.2020r. 

po zamknięciu przyjmowania zgłoszeń prac konkursowych.  

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 25.11.2020 roku na stronie internetowej 

http://www.ckg.nowaruda.pl/ oraz w social mediach (facebook) 

 

7. KRYTERIA OCENY 

Przy wyborze najpiękniejszej pracy konkursowej brane będą pod uwagę: 

- kreatywność uczestników 

- nawiązanie do tematu przewodniego 

- estetyka wykonania pracy 

 

8. NAGRODY  

Wśród uczestników zostaną wytypowane i nagrodzone trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii 

konkursowej. Komisja konkursowa w szczególnych przypadkach ma prawo do przyznania 

wyróżnień we wszystkich kategoriach konkursowych. 

Nagrody zostaną wysłane na podany adres w e-mailu do 5 dni od ogłoszenia wyników. 

Dopuszczalny jest odbiór osobisty nagrody w Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w 

Ludwikowicach Kłodzkich. Informacja o sposobie odbioru nagrody zostanie podana wraz z 

informacją o wynikach. 

 

Biorąc udział w konkursie, uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem oraz do 

jego przestrzegania. Udział w konkursie jest automatyczną zgodą rodzica na uczestnictwo 

dziecka w konkursie*.  

 
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celach reklamowych i medialnych zgodnie z 

ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. Nr 2018, poz. 1000) oraz rozporządzeniem 

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).   
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