
 
 
 
 
 

 

 

 
Miasto i Gmina Bodzentyn 

 

Regulamin Konkursu „ Propagowanie zdrowego stylu życia 
i aktywności fizycznej w Gminie Bodzentyn” 
 
1. Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki 

w Bodzentynie. 
2. Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży zdrowym stylem życia oraz 

aktywnością fizyczną poprzez zaprezentowanie miejsc z terenu Miasta i Gminy 
Bodzentyn służących aktywnemu spędzaniu wolnego czasu. 

3. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku do 16 lat.                                                    
Organizator wymaga zgody podpisanej przez rodziców (opiekunów prawnych)  na udział 
dziecka  w konkursie (załącznik nr 1) 

4. Prace konkursowe należy wykonać w formacie A3 dowolną techniką plastyczną lub 
w formie prezentacji multimedialnej (zdjęcia + opis). Na odwrocie pracy plastycznej 
należy zamieścić następujące informacje: imię i nazwisko autora, wiek, telefon 
kontaktowy. W przypadku prezentacji multimedialnej ma ona znajdować się na opisanej 
j/w płycie CD. Dane te będą służyć do kontaktu Organizatora z uczestnikiem konkursu.  

5. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu. 
6. Jedna osoba może zgłosić na konkurs tylko jedną pracę. Nie przyjmujemy prac 

zbiorowych. 
7. Samodzielnie wykonane prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:                            

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie ul. Rynek Górny 11; tel. 
693-690-333 w terminie do 18 grudnia 2014 r.  

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20 grudnia 2014r. o godzinie 12 w Sali Widowiskowej 
Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie. 

9. Dostarczone prace oceniane będą przez Jury powołane przez Organizatora. Jury spośród 
przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu. Oceniane będą: samodzielność 
wykonania prac, różnorodność wykorzystanych technik, staranność i pomysłowość. 

10. Prace oceniane będą w trzech grupach wiekowych tj: do 7 lat, do 10 lat oraz do 16 lat. 
11. Prace przechodzą na własność Organizatora konkursu i nie będą zwracane. Organizator 

zastrzega sobie prawo do korzystania z dostarczonych na konkurs prac w celach 
promocyjnych Miasta i Gminy Bodzentyn oraz w celach realizacji/ rozliczenia projektu 
PZU Trasu Zdrowia. 

12. Decyzje Jury co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest 
ostateczna. 

13. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.                                                                             
14. Dla wszystkich uczestników konkursu przewidziano nagrody rzeczowe. 

ORGANIZATOR 


