
REGULAMIN KONKURSU na  

„KOTYLION NIEPODLEGŁOŚCIOWY 2018” 

 

Organizator:  

Organizatorem konkursu plastycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym (zwanego dalej 

konkursem) jest:  

 

Gmina Miasta Gostynina 

ul. Rynek 26 

09-500 Gostynin 

zwanego dalej Urzędem Miasta. 

 

Zasady uczestnictwa: 

1. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym (w wieku 5-7 lat). 

2. Celem konkursu jest kształtowanie postaw patriotycznych wśród najmłodszych 

mieszkańców miasta Gostynina i włączanie ich w obchody 100. rocznicy Święta 

Niepodległości poprzez ręczne wykonanie kotylionów narodowych przez dzieci, przy 

pomocy osób dorosłych. 

3. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę konkursową. 

    4. Technika wykonania prac jest dowolna: papier, włóczka, filc, wstążka, bibuła, szydełko itp. 

(UWAGA – Praca nie może być tylko i wyłącznie narysowana na kartce papieru, musi być 

przestrzenna). Średnica Kotylionu nie może być większej niż 20 cm. 

    5. Kotylion powinien być wykonany zgodnie z wytycznymi Prezydenta RP, czyli:    

  „Kokarda narodowa* to rozeta z kolorem białym w środku, a czerwonym na zewnątrz”.  

    6. Do przesłanych lub dostarczonych kotylionów należy dołączyć kartę zgłoszeniową 

zawierającą imię, nazwisko, dane do kontaktu (nr telefonu do rodzica), a także nazwę 

adresu placówki, telefon oraz dane opiekuna oraz oświadczenie o przeniesieniu praw 

autorskich. 

7. Prace należy nadsyłać lub dostarczyć osobiście do dnia 5 listopada 2018r.  

do godziny 15:30     

            

na adres: 

Urząd Miasta Gostynina 

Wydział Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia 

pokój nr 305 

ul. Rynek 26 

09-500 Gostynin 

Na przesyłkach prosimy dopisać:  KONKURS „KOTYLIONY NIEPODLEGŁOŚCIOWE 

2018” 

 

     8. Oceny prac dokona powołana przez organizatora - komisja konkursowa, która przyzna      

             nagrody rzeczowe. 

     9. Komisja konkursowa oceniać będzie pomysłowość, nowatorstwo, staranność wykonania , 

oryginalność techniki oraz prawidłowe wykorzystanie barw oraz symboli narodowych. 

   10. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne. 

   11. O sposobie oraz terminie przekazania nagród laureaci zostaną poinformowani 

telefonicznie. 

      12. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania nadesłanych prac w materiałach    

            dotyczących Święta Niepodległości (z podaniem autora). 



13.Wszystkie nadesłane prace stają się własnością Gminy Miasta Gostynina. 

      14. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie  

            prac podczas przesyłania. 

      15. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne. 

      16. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem powyższego regulaminu. 

17. W tabelce z danymi dołączonej do pracy plastycznej rodzic lub opiekun prawny składa 

podpis wyrażający zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na 

potrzeby Konkursu. 

 

Informacje końcowe: 

1. Regulamin, Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskim oraz formularz zgłoszeniowy 

- (do wydrukowania i dołączenia do pracy konkursowej) znajdują się na stronie UM w 

Gostyninie i zostanie doręczony w kilkunastu egzemplarzach do przedszkoli.  

2. Integralną część regulaminu konkursu stanowią: 

a. Załącznik nr 1. Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich.  

b. Załącznik nr 2. Formularz zgłoszeniowy.  

3. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na bezpłatne 

wykorzystanie wizerunku do celów promocyjnych przez organizatora. 

 

 

 

*Termin „kokarda narodowa” stosuje się zamiennie z potocznym pojęciem „kotylion”. 

 

 

 

Kontakt:  Wydział Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia-  tel. 24 236 07 33 


