
 

Regulamin konkursu ,,Wielkanocna rymowanka” 

1. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Lubszy. 
  

2. Cele Konkursu: 
 Promocja zdolności utalentowanych dzieci, które są aktywne twórczo. 
 Inspirowanie młodych twórców do doskonalenia umiejętności językowych. 
 Propagowanie wśród dzieci i młodzieży kultury słowa. 

3. Uczestnicy Konkursu: 
Konkurs jest skierowany do uczniów z terenu Gminy Lubsza uczęszczających do 
szkół podstawowych i przeprowadzany jest w dwóch kategoriach wiekowych: 

 I kategoria – uczniowie klas I – III; 
 II kategoria – uczniowie klas IV – VIII; 

4. Temat: 
Tematem przewodnim Konkursu jest ułożenie wielkanocnej rymowanki. 

5. Zadanie Konkursowe: 
Zadanie Konkursowe polega na ułożeniu jednej rymowanki na temat Świąt 
Wielkanocnych. Długość rymowanki nie może przekroczyć 500 znaków (ze 
spacjami). Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą mailową. Rymowankę do 
udziału w Konkursie zgłasza rodzic/opiekun prawny dziecka.  Pracę konkursową 
(rymowankę) należy zamieścić w treści maila, do którego jako załącznik należy 
dołączyć skan lub zdjęcie wypełnionej i odręcznie podpisanej Karty zgłoszenia 
stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Regulamin Konkursu oraz 
Karta zgłoszenia  dostępne są na stronie internetowej www.goklubsza.pl oraz na 
profilu facebookowym https://www.facebook.com/gminnyosrodekkulturywlubszy 
E-maila należy przesłać do 28 marca 2021 r. na adres: gok@goklubsza.pl. W temacie 
e-maila należy wpisać: „Wielkanocna rymowanka”. 

6. Komisja Konkursowa 
Komisję Konkursową do nadzorowania przebiegu Konkursu i wyłonienia zwycięzców 
powołuje Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lubszy. Z posiedzenia Komisji 
sporządza się protokół, a zawarte w nim postanowienia i werdykty są ostateczne.  

7. Kryteria oceny 
Przy ocenie rymowanki brane będą pod uwagę: 

 oryginalność pomysłu,  
 kreatywność, 
 walory językowe. 

8. Czas trwania konkursu 
Konkurs trwa od momentu ogłoszenia do 28 marca 2021 r. (termin zgłaszania prac).  
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 2 kwietnia 2021 r. Wyniki Konkursu (raz z 
publikacją zwycięskich rymowanek) zostaną opublikowane na stronie internetowej 
www.goklubsza.pl oraz na profilu facebookowym 
https://www.facebook.com/gminnyosrodekkulturywlubszy. Laureaci Konkursu 
zostaną poinformowani mailowo. 

9. Nagrody 
W każdej z kategorii Laureatom zostaną przyznane nagrody w postaci kart 
podarunkowych do sklepów Media Expert o wartości: 
za zajęcie pierwszego miejsca – 150 zł, 
za zajęcie drugiego miejsca – 100 zł, 
za zajęcie trzeciego miejsca – 50 zł. 



 

Organizator może przyznać dodatkowe nagrody. O sposobie przekazania nagród 
laureaci Konkursu zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty e-mail. 

10. Warunki uczestnictwa 
Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Udział w 
Konkursie oznacza akceptację treści Regulaminu w całości. 
W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace ułożone samodzielnie przez 
uczestników Konkursu, dotąd niepublikowane w Internecie, w książkach i 
czasopismach, a także nienagradzane w innych konkursach. 
Prace konkursowe, które nie spełnią wymogów określonych w niniejszym 
Regulaminie zostaną odrzucone. 
Rodzic/opiekun prawny dziecka biorącego udział w Konkursie, z chwilą zgłoszenia 
dziecka i w jego imieniu przekazuje Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lubszy, bez 
wynagrodzenia majątkowe prawa autorskie do pracy, nieograniczone czasowo i 
terytorialnie, na następujących polach eksploracji: prawo do korzystania z pracy na 
własny użytek, udostępnianie osobom trzecim, utrwalania, a także trwałego lub 
czasowego zwielokrotnienia. Rodzic/opiekun prawny dziecka biorącego udział w 
Konkursie zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia z tytułu korzystania przez 
Organizatora Konkursu z prac zgodnie z niniejszym Regulaminem. Organizator 
Konkursu nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej z tytułu roszczeń osób 
trzecich, odnoszących się do naruszenia ich praw autorskich.  
Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez 
Organizatora Konkursu podanych danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego i 
dziecka na potrzeby niniejszego Konkursu (zgodnie z Ustawą o ochronie danych 
osobowych).   

11. Postanowienia końcowe: 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 
Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia, przerwania lub przesunięcia 
terminu zakończenia Konkursu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


