
„Wielkie jajo wielkanocne”
1. Organizatorem konkursu jest Miejsko - Gminne Centrum Kultury w Rykach z siedzibą przy 

ul. Warszawska 11, 08-500 Ryki. 

2. Konkurs jest przeznaczony dla rodzin z dziećmi.

3. Cele konkursu:

• rozwijanie umiejętności dekorowania 

• czerpanie radości ze wspólnie spędzonego czasu dzieci z rodzicami

• wprowadzenie rodzin z dziećmi w nastrój świąteczny

4. Przedmiotem konkursu jest jajko wielkanocne wielkości minimum 30 cm udekorowane

 w sposób dowolny umieszczone na stabilnej podstawce.

5. Jajko wraz z kartą zgłoszenia należy przekazać organizatorom do 5.04.2019 r. roku 

bezpośrednio do siedziby MGCK.

6. Terminy:

• do 5.04.2019 r. Do godz 17.00! – składanie prac

• 6- 10.04.2019 r. - głosowanie internetowe

• 11- 12.04.2019r. ocena prac przez komisję konkursową

• 14.04.2019 r.  (Niedziela Palmowa)– ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 

• 14-18.04.2019 r. - wystawa prac

• 19.04.2019 r. do godz. 16.00 odbiór prac

7. Zasady oceny prac.

I składowa – głosowanie internetowe poprzez dodawanie polubień pod zdjęciem wybranej pracy. 

Zdjęcia zostaną opublikowane na Profilu Facebook MGCK 6.04.2019 r. 

na www.facebook.com/mgckryki . Aby zagłosować na pracę należy wejść na profil FB MGCK, 

wyświetlić wybrane zdjęcie i polubić je.

Punkty w głosowaniu internetowym przyznawane są odpowiednio:

od 1 do 50 polubień – 1 pkt.

od 51 do 100 polubień – 2 pkt.

od 101 do 150 polubień – 3 pkt.

od 151 do 200 polubień – 4 pkt.

powyżej 200 polubień – 5 pkt.

II składowa – ocena Jury – każdy z członków Jury ocenia pracę w skali od 1 -5 pkt. Ocena komisji 
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konkursowej będzie średnią ocen każdego z członków.

Ocena końcowa będzie sumą punktów z głosowania internetowego oraz oceny komisji.

      8. Nagrody:

Nagrodą główną jest wyposażony koszyczek wielkanocny. 

Kolejne miejsca to nagrody rzeczowe.

9. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie jury i sponsorzy nagród, ani członkowie ich 

najbliższych rodzin.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU

„Wielkie jajo wielkanocne”

Skład zespołu ………………………………………………………………………………..

…..............................................................................................................................................

Numer telefonu ………………………………………………………………………………...

Wyrażam  zgodę  na  uczestnictwo  w  konkursie,  zapoznałam/em  się  z  regulaminem  konkursu,

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

Data i podpis...................................................................


