
Regulamin Konkursu  

„Najpiękniejszy Karmnik Gminy Łęczyce” 
 

 

1. Organizatorem konkursu jest Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka w Łęczycach  

z siedzibą w Strzebielinie. 

 

2. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Łęczyce i odbywa się w jednej kategorii 

wiekowej open. 

 

3. Dopuszcza się prace indywidualne oraz prace grupowe (rodzinne).  

 

4. Konkurs polega na własnoręcznym wykonaniu kolorowego, drewnianego 

karmnika dla ptaków.  

 

5. Wielkość karmnika nie powinna przekraczać wymiarów: 0,5m x 0,5m x 0,5m. 

 

6. Każdy karmnik powinien być oznaczony widoczną i czytelną metryczką z informacjami na 

temat wykonawcy: imię i nazwisko, wiek, telefon kontaktowy (w przypadku osób 

niepełnoletnich telefon kontaktowy do rodziców/opiekunów prawnych). 

 

7. Komisja wyłoniona przez Organizatora nagrodzi wykonawców najlepszych karminów pod 

kątem kryteriów: wiek uczestnika, naturalność produktów, własnoręczna praca, estetyka 

wykonania, wesoła i różnorodna kolorystyka. 

 

8. Wykonane karmniki pozostają własnością Organizatora i po konkursie zostaną  

zamontowane na terenie Gminy Łęczyce. 

 

9. Prace należy składać w siedzibie GIKiB w Strzebielinie przy ulicy Tuwima 4 do dnia  

15 października 2020 roku.  

 

10. Wyniki konkursu oraz lista laureatów zostaną zamieszczone na stronie internetowej 

www.gik-leczyce.pl oraz profilu Facebook GIKiB Łęczyce do dnia 20 października 2020 roku. 

 

11. Do udziału w konkursie konieczna jest podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

oraz zgoda na udział w konkursie w przypadku osób niepełnoletnich. Wzory zgód dostępne 

poniżej regulaminu. Podpisane zgody należy załączyć do pracy konkursowej.  

 

12. Organizator w sytuacjach szczególnych zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień 

regulaminu.   

 

 

 



ZAŁĄCZNIK 1 – dla osób niepełnoletnich (podpisuje rodzic/opiekun)  

 

ZGODA NA UDZIAŁ ORAZ PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NIEPEŁNOLETNIEGO 

UCZESTNIKA KONKURSU „NAJPIĘKNIEJSZY KARMNIK GMINY ŁĘCZYCE” 

Wyrażam zgodę na udział w konkursie „Najpiękniejszy Karmnik Gminy Łęczyce”  

oraz  przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku mojego dziecka  

 

………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka ) 

przez Gminną Instytucję Kultury i Bibliotekę w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie w celu jego 

uczestnictwa w wyżej wymienionym konkursie. 

 

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii 

dziecka oraz pracy konkursowej. Zgoda dotyczy umieszczania wizerunku na profilu społecznościowym 

Facebook, stronie internetowej www.gik-leczyce.pl oraz w gazetach. 

 

 

………………….………………………………… 

                                                                   (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)  

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK 2 – dla pełnoletnich uczestników konkursu (podpisuje uczestnik) 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY 

KONKURSU „NAJPIĘKNIEJSZY KARMNIK GMINY ŁĘCZYCE” 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wykorzystanie mojego wizerunku 

przez Gminną Instytucję Kultury i Bibliotekę w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie w celu mojego 

uczestnictwa w konkursie „Najpiękniejszy Karmnik Gminy Łęczyce” 

 

………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko uczestnika, data i podpis ) 

 

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii 

oraz pracy konkursowej. Zgoda dotyczy umieszczania wizerunku na profilu społecznościowym 

Facebook, stronie internetowej www.gik-leczyce.pl oraz w gazetach. 

 

 

  


