
 

Wola Osowińska, 22.11. 2021 roku 

 

 

Regulamin konkursu  

pt. 

List do św. Mikołaja 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Borkach z/s w Woli Osowińskiej 

(adres: Wola Osowińska, ul. Wesoła 29, 21-345 Borki, email: gok@gokisborki.pl). 

2. Sponsorem nagród w konkursie jest: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Borkach (GOKiS w Borkach). 

3. Termin ogłoszenia konkursu: poniedziałek 22 listopada 2021 roku. 

Termin zakończenia konkursu: środa 02 grudnia 2021 roku. 

Termin ogłoszenia wyników: poniedziałek 06 grudnia 2021 roku podczas Koncertu Mikołajkowego  

o godz. 16:00. 

4. Miejsce przeprowadzenia konkursu – GOKiS. 

§2 

Zasady i przebieg konkursu 

5. Uczestnikiem konkursu mogą być  dzieci w wieku 5-13 lat z gminy Borki. 

6. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie na adres mailowy Organizatora: 

a. skanu lub zdjęcia Oświadczenia o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich  

na Organizatora Konkursu (zał. nr 1 do Regulaminu), 

b. skanu lub zdjęcia Karty zgłoszeniowej (zał. nr 2 do Regulaminu), 

c. złożenie wykonanego zadania konkursowego. 

7. Wykonane zadanie konkursowe oraz oświadczenia i karty zgłoszeniowe należy złożyć w siedzibie GOKiS 

(Wola Osowińska, ul. Wesoła 29, 21-345 Borki) w terminie zakończenia konkursu określonym w § 1 pkt. 

4 Regulaminu.  

8. Konkurs rozstrzyga komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 

w Borkach. 

9. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną, wcześniej niepublikowaną, samodzielnie wykonaną 

pracę. Nie przyjmujemy prac zbiorowych. 

10. List można napisać odręcznie lub na komputerze. Nie może on przekroczyć rozmiaru strony A4. 

11. Podczas oceny prac brane pod uwagę będą następujące kryteria:  

• zgodność z tematem,  



 
• atuty literackie,  

• pomysłowość/kreatywność, dowcip, 

• estetyka wykonania pracy i walory plastyczne. 

12. W konkursie zostaną przyznane nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce w następujących  

kategoriach:  

- 5-7 lat, 

- 8-10 lat,  

- 11-13 lat. 

13. Ogłoszenie wyników, oraz odbiór nagród  nastąpi podczas Koncertu Mikołajkowego w dniu 06 grudnia 

2021 roku o godz. 16:00  w sali widowiskowej przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Borkach  

(ul. Spółdzielcza 1). 

14.  Organizator przewiduje opublikowanie prac na stronie Facebook  („Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w 

Borkach z/s w Woli Osowińskiej” pod adresem https://www.facebook.com/Gminny-O%C5%9Brodek-

Kultury-i-Sportu-w-Borkach-zs-w-Woli-Osowi%C5%84skiej-274546869312953/ ) oraz na stronie 

internetowej  (www.gokisborki.pl), zgodnie z § 1 ust. 4 Regulaminu. 

 

§3 

Nagrody 

15. Nagrodami w konkursie są dyplomy oraz nagrody niespodzianki. 

16. Nie istnieje możliwość przenoszenia nagród na inne osoby. 

17. Organizator zastrzega sobie limit nagród dla stu osób.  

18. Niezależnie od ilości przesłanych prac, jeden uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę. 

 

§ 4 

Reklamacje 

19. Reklamacje w formie pisemnej można zgłaszać mailowo w dniu  9 grudnia 2021 roku (czwartek)  

w godz. 09:00–13:30 adres: gok@gokisborki.pl 

20. W reklamacji powinny zostać zawarte: 

a. dane osoby składającej reklamację: imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, 

b. dokładny opis przedmiotu reklamacji. 

21. Organizator oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód (materialnych, niematerialnych) 

wynikłych w związku z odbiorem nagród. 

 

 



 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

1. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu konkursu oraz 

polityki prywatności (Zał. nr 3 do Regulaminu). 

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

 


