
Regulamin Konkursu na projekt okładki książki 
 

I. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej, 38-322 Łużna 597. 
 
II. Cele konkursu: 

 promowanie twórczości Adama Mickiewicza 

 pogłębianie wiedzy o polskim romantyzmie 

 rozwijanie kreatywności 

 rozwijanie talentu plastycznego. 
 

III. Regulamin konkursu: 
 
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas V do VIII szkół podstawowych z 
terenu gminy Łużna.  
 
2. W konkursie należy zaprojektować i wykonać okładkę do książki zawierającej 
zbiór ballad Adama Mickiewicza.  
 
3. Technika wykonywania prac: dowolne techniki malarskie lub grafika 
komputerowa. Format pracy - arkusz A4. 
 
4. Praca konkursowa powinna być dostarczona do siedziby Organizatora 
Konkursu tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Łużnej w formie pracy plastycznej 
lub wydruku komputerowego (dotyczy grafiki komputerowej). 
 
5. Projekt okładki musi być w pełni autorski, i opierać się na utworach 
romantycznych A. Mickiewicza. 
 
6. Warunki zgłoszenia do konkursu: 

 Zgłoszenia pracy do udziału w konkursie należy dokonać wyłącznie drogą 
elektroniczną, poprzez przesłanie Karty zgłoszenia pocztą e-mail, na 
adres:  gok@luzna.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 
2022 r.  

 

 Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko uczestnika, adres e-mail, 
oraz nr telefonu do kontaktu. Wypełnioną Kartę zgłoszenia oraz 
podpisane Oświadczenie należy zeskanować i przesłać skan WYŁĄCZNIE  
drogą internetową na adres e-mail: gok@luzna.pl. 



 Oryginał karty zgłoszenia wraz z podpisanym Oświadczeniem należy 
dołączyć do złożonej pracy konkursowej. Wzór Karty zgłoszenia oraz 
Oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 

 Po wysłaniu zgłoszenia należy potwierdzić ten fakt telefonicznie pod nr 
tel. 509054910. 

 
7. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. 
 
8. Praca powinna zawierać metryczkę zawierającą: tytuł pracy, imię i nazwisko i 
wiek (klasę) uczestnika oraz adres e-mail i telefon do kontaktu. 
 
9.  Prace oceniane będą bez podziału na kategorie wiekowe. Najciekawsze 
prace zostaną nagrodzone. Komisja powołana do oceny prac konkursowych 
będzie oceniać: zgodność pracy z tematyką konkursu, kreatywność, 
różnorodność zastosowanych technik plastycznych, estetykę wykonania. 
 
10. Po zakończeniu konkursu prace zostaną zwrócone wykonawcom. 
 
11. Prace konkursowe należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
05.10. 2022 r. osobiście (autor lub rodzic) w siedzibie Organizatora, od 
poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.00 do 14.00.  
 
12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 października 2022 r. Wyniki 
zostaną opublikowane na profilu Facebook Organizatora oraz na jego stronie 
internetowej www.gok.luzna.pl 
 
13. Nagrody będzie można odebrać w siedzibie Organizatora. O terminie 
odbioru nagród uczestnicy zostaną poinformowani osobnym zawiadomieniem. 
 
14. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz 
zgodą na publikację i przetwarzanie danych osobowych dziecka i opiekuna na 
w/w potrzeby konkursu oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku uczestnika w 
artykułach do prasy, stronach internetowych i innych publikacjach (Dz. U. Nr 
133 poz. 883). 
 
15. W razie pytań prosimy o kontakt wyłącznie pocztą e-mail na adres: 
gok@luzna.pl 


