
Regulamin konkursu „ Poszukiwacze skarbów ”

§ 1.

1. Niniejszy  regulamin  określa  zasady  przeprowadzenia  konkursu  „Poszukiwacze  skarbów  ”,
skierowanego  do  dzieci  i  młodzieży  szkół  podstawowych  i  ponadpodstawowych  gminy
Władysławów.

§ 2.

1.    Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury we Władysławowie.

2. Tekst regulaminu dostępny jest w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury we Władysławowie oraz
na   stronach internetowych pod adresem www.gok.wladyslawow.pl oraz www.wladyslawow.pl.

§ 3.

1. Celem konkursu jest :

- aktywizacja i zainteresowanie dzieci i młodzieży historią,

- rozwijanie  postaw  patriotycznych,  poczucia  przynależności  do  wspólnoty  lokalnej,    
  budowanie poczucia tożsamości,

- promowanie uzdolnionych dzieci i uzdolnionej młodzieży zainteresowanej historią,

- budowanie bazy informacyjnej o obiektach historycznych gminy Władysławów.

2. Zadaniem uczestników Konkursu będzie odnalezienie na terenie Gminy obiektu, który jest
dziełem człowieka związanym z jego działalnością i stanowi świadectwo minionej epoki,  a
którego  zachowanie  jest  istotne  ze  względu  na  jego  wartość  artystyczną,  naukową  lub
historyczną.

§ 4.

1. Konkurs  adresowany  jest  do  uczniów  szkół  podstawowych  i  ponadpodstawowych.
Uczestnikami konkursu mogą być osoby indywidualne lub grupy. Uczestnicy muszą korzystać
z  opieki  osób  dorosłych  i  stosować  się  do  aktualnych  zaleceń  związanych  z  pandemią.
Uczestnicy konkursu powinni korzystać z pomocy osób dorosłych przy odnajdowaniu obiektu,
obiektów.

2. Liczba uczestników nie jest ograniczona.

3. W ramach Konkursu ,w formie fotografii  lub rysunku wraz z  opisem, tworzone są prace
dokumentujące  istnienie  na  terenie  gminy  Władysławów  obiektu,  obiektów.  Szczególnie
czekamy  na  prace  dotyczące  obiektów  zabytkowych  nieznanych  lub  mało  znanych.  Opis
zawierający  historię  obiektu  nie  może  przekraczać  jednej  strony  formatu  A4.  Uczestnicy
mogą nadesłać dowolną ilość prac spełniających kryteria regulaminowe.                      

http://www.wladyslawow.pl/


4. Każda praca ( fotografia lub rysunek wraz z opisem ) powinna być podpisana na odwrocie
imieniem, nazwiskiem, wiekiem, adresem i telefonem kontaktowym autora oraz spakowana
w  zaklejoną  kopertę  zaadresowaną  do  Gminnego  Ośrodka  Kultury  we  Władysławowie.
Organizatorzy proszą o opatrzenie koperty napisem – „Poszukiwacze skarbów  ”.

5. Prace konkursowe mogą być przekazywane sukcesywnie do Gminnego Ośrodka Kultury we
Władysławowie, 62 – 710 Władysławów, ul. Rynek 23, nie później niż do 24.06.2020 roku .

6. Udział  w  konkursie  jest  jednocześnie  wyrażeniem  zgody  na  postanowienia  niniejszego
regulaminu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestników na  potrzeby Konkursu.

§ 5.

1. O wyborze nagrodzonych prac zadecyduje jury,  w skład którego wejdą m.in.:  pracownicy
GOK-u,  radni  i  samorządowcy.  Skład  jury  zostanie  podany  do  publicznej  wiadomości  na
stronach internetowych.

2. Ocena prac konkursowych będzie polegała na przyznaniu każdej pracy od 1 do 6 punktów. 

3. Lista laureatów zostanie podana do publicznej wiadomości przez organizatora konkursu na
stronach  internetowych.  Nadesłane  prace  zostaną  wykorzystane  do  zorganizowania
wystawy.

§ 6.

1. Jury konkursu przyzna nagrody w następujących kategoriach:

rzeczowe nagrody indywidualne dla uczestników w kat. wiekowej szkół podstawowych

- I  nagroda

- II nagroda

- III nagroda,

rzeczowe nagrody indywidualne dla uczestników w kat. wiekowej szkół ponadpodstawowych

- I nagroda

- II nagroda

- III nagroda.

2. Oprócz nagród wymienionych w pkt. 1 przewidziane są wyróżnienia w postaci książek.

3. Oficjalne ogłoszenie werdyktu jury oraz wręczenie nagród nastąpi 30.06.2020 r. Werdykt jury
jest ostateczny.

4. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagród specjalnych.




