
Regulamin konkursu „Kwiatki dla mojej Mamy” 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO (adres: ul. 17 Stycznia 56a, 06-400 

Ciechanów, NIP: 5661968391). 

2. Uczestnikami konkursu (dalej zwanymi: Uczestnikami) mogą być dzieci w wieku od 3 do 7 lat, których rodzice lub opiekunowie 

prawni zgodzą się, aby wzięły udział w konkursie oraz złożą w imieniu dzieci prace w konkursie wraz z oświadczeniem o którym 

mowa poniżej. 

3. Wszystkie ustalenia dotyczące nagród, praw autorskich i praw pokrewnych konsultowane będą z prawnymi opiekunami 

Uczestnika. 

§ 2 Opis i cel konkursu 

1. Konkurs „Kwiatki dla mojej Mamy” ma na celu promocję sztuki, dziecięcej kreatywności oraz technik artystycznych wśród 

ciechanowskich dzieci. 

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dostarczenie do dnia 24 maja 2021 roku, do siedziby organizatora (jednej z 

dwóch): 

a) Ciechanowski Ośrodek Edukacji „STUDIO” (ul. 17 Stycznia 56a, 06-400 Ciechanów), 

b) Kamienica Warszawska 18 (ul. Warszawska 18, 06-400 Ciechanów) 

autorskich prac w wybranej technice plastycznej (farby, kredki, ołówki, collage, techniki mieszane) płaskiej (prace przestrzenne 

nie będą brane pod uwagę) wraz z informacjami podanymi poniżej. 

3. Praca na odwrocie powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko, wiek uczestnika konkursu, numer rodzica do 

kontaktu, a dodatkowo jako oddzielny dokument zgodę rodzica lub opiekuna: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych mojego dziecka ________________ (imię i nazwisko dziecka) przez Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej 

„STUDIO” w celu realizacji konkursu plastycznego „Kwiatki dla mojej Mamy” (data i podpis Rodzica/Opiekuna). 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia konkursu w przypadku znaczących zmian w 

sposobie lub trybie organizacji pracy z powodów niezależnych od niego. O sposobie zmiany terminów Organizator poinformuje 

w taki sposób jak poinformował o organizacji konkursu. 

 

§ 3 Nagrody 

1. Organizator przewiduje nagrody dla autorów trzech najlepszych prac. 

2. Prace zostaną ocenione przez trzyosobową Komisję wyznaczoną przez Organizatora. 

3. Oceniane będą walory techniczne, artystyczne, kreatywność oraz zgodność z tematyką konkursu. 

3. Sposób doręczenia nagród Organizator ustali ze Zwycięzcami indywidualnie. 

 

§ 4 Uwagi końcowe 

1. Sprawy niezawarte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

2. Dołączenie do quizu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. 

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle niniejszego quizu, po wyczerpaniu drogi postępowania polubownego, rozstrzygane 

będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 

4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą zgodnie z zasadami przetwarzania i archiwizowania danych   


