
REGULAMIN  KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„Nie zastąpi Ciebie nikt” 

§ 1. Organizator 

1. Organizatorem konkursu plastycznego „Nie zastąpi Ciebie nikt”  jest  Gminne Centrum Kultury 

w Jabłonnie Filia w Chotomowie. 

2. Patronatem honorowym konkurs objęli Jarosław Chodorski- Wójt Gminy Jabłonna oraz Mirosław 

Gawryś- Proboszcz Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Chotomowie. 

 

§ 2. Zasady i cele Konkursu 

1. Konkurs trwa od 11 maja do 18 maja 2020 r. 

2. Konkurs organizowany jest z okazji Roku Jana Pawła II ogłoszonego przez Sejm Rzeczypospolitej 

Polskiej w związku z 100. rocznicą urodzin Karola Wojtyły przypadającą 18 maja 2020. 

3. Celem Konkursu jest popularyzacja tego wydarzenia, poszerzenie wiedzy o życiu i dorobku Karola 

Wojtyły a także rozwijanie wrażliwości plastycznej dzieci i młodzieży. 

4. Zadaniem uczestników Konkursu będzie ilustracja do piosenki „Nie zastąpi Ciebie nikt”, która jest 

muzycznym hołdem dla Jana Pawła II.   

 

§ 3. Uczestnicy Konkursu 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby do 18 roku życia. 

2. Do Konkursu mogą przystąpić wszyscy, którzy: zapoznają się z regulaminem, wykonają zadanie 

konkursowe i prześlą drogą elektroniczną pracę na adres e-mailowy: edyta.czyzewską@op.pl lub 

elzbieta_f@vp.pl, podadzą dokładne dane osobowe (imię i nazwisko oraz wiek) i teleadresowe 

(informacje te, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, objęte są tajemnicą). 

3. Każdy uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz. 

4. Poprzez udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na: opublikowanie przez Organizatora na łamach 

stron internetowych, portali społecznościowych oraz w informacjach medialnych, imienia i nazwiska 

uczestnika. 

 

§ 4. Nagrody 

1. Nagrodami przewidzianymi w Konkursie są zestawy drobnych upominków. 

2. Zwycięzcy zostaną wyłonieni spośród osób, które prawidłowo wykonają zadanie konkursowe, a więc 

wykonają ilustrację, prześlą drogą elektroniczną oraz podadzą dane kontaktowe. Komisja 



konkursowa w składzie Wójt Gminy Jabłonna Jarosław Chodorski, Proboszcz Mirosław Gawryś, 

Kierownik GCK Chotomów Elżbieta Frydrychowicz ogłosi wyniki 18 maja. Laureaci zostaną 

powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo o wygranej. Informacje o wynikach zostaną również 

zamieszczone na stronie internetowej GCK i profilu na portalu Facebook oraz www.jablonna.pl 

i profilu Gmina Jabłonna na www.facebook.com. Nagrody będą do odbioru w GCK Chotomów 

ul. Partyzantów 27, w terminie zależnym od warunków podyktowanych stanem epidemii w kraju. 

 

§ 5. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej GCK Jabłonna, Urzędu Gminy Jabłonna, 

Parafii Chotomów oraz na profilu facebook. 

2. W kwestiach dotyczących przebiegu Konkursu, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos 

rozstrzygający należy do Organizatora. 

http://www.jablonna.pl/

