
REGULAMIN KONKURSU NA  
„NAJŁADNIEJSZY EKOLOGICZNY STRÓJ KARNAWAŁOWY 

2021” 
 

 
 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na „Najładniejszy ekologiczny 

strój karnawałowy 2021” w wersji online organizowany przez Gminny Ośrodek 

Kultury w Łopienniku Górnym.   

 
 

§ 1  
Organizator 

 
1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Łopienniku Górnym, Łopiennik 

Górny 1E, 22-351 Łopiennik Górny, tel. (82) 577-31-27. 
 

§ 2  
Cele konkursu 

 
• rozwijanie kreatywności i wyobraźni 

• ujawnianie zdolności plastycznych 

• umiejętność wykorzystywania materiałów ekologicznych w ramach recyklingu 
 

§ 3  
Uczestnicy konkursu 

 
Konkurs adresowany jest do mieszkańców gminy Łopiennik Górny, którzy 

zaprezentują swój strój w dwóch kategoriach wiekowych: 
 
I kategoria – dzieci z klas V-VIII  
II kategoria – dorośli  
 

§ 4  
Zasady uczestnictwa 

1. Zadaniem uczestnika konkursu jest stworzenie ekologicznego stroju karnawałowego                 

z dowolnych materiałów ekologicznych takich jak: tkaniny, gazety, taśmy papierowe, nici 

itd. 

2. Wykonany projekt należy zaprezentować w formie fotografii. 

3. Przesłanie maksymalnie 3 zdjęć w wykonanym przez siebie stroju 

karnawałowym na adres mailowy gok.lopiennik@onet.eu 

4. Zapoznanie się z Regulaminem konkursu i akceptacja jego warunków. 

 

5. Technika wykonywania stroju jest dowolna, liczy się kreatywność oraz 

pomysłowość! 
 

 

 

§ 5  
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Kryteria oceny prac 
 
• pomysłowość  
• technika wykonania  
• estetyka wykonania  
• dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych 
 

§ 6  
Terminarz 

 
1. Fotografie w stroju karnawałowym należy przesłać na adres e-mail 

gok.lopiennik@onet.eu do dnia 04 lutego 2021 r. 

 
2. Do każdej nadesłanej fotografii powinna być dołączona karta uczestnictwa w konkursie – 

Załącznik nr 1 oraz odpowiednie zgody – Załącznik nr 2) 
 
3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na naszej stronie internetowej 

https://goklopiennik.org/  oraz portalu społecznościowym GOK. 
 

§ 7  
Zasady przyznawania nagród 

 
1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja 

Konkursowa zwana dalej Komisją. 
 
2. Komisję powołuje Organizator. 
 
3. Organizatorzy konkursu przewidują nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce oraz 

wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej. 
 
4. Ocenie nie będą podlegały stroje zakupione oraz niezgodne z regulaminem. 
 
5. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 

 

 

§ 8  
Postanowienia końcowe 

 
 

1. Uczestnicy przesyłający fotografie na konkurs akceptują regulamin konkursu oraz 

wyrażają zgodę na bezpłatne publikacje swoich zdjęć w celach reklamowych dla 

celów związanych z konkursem. 
 

2. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu oraz promocji zadań 

realizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Łopienniku Górnym.  
 

3. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Organizatorom. 
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