
 

 

Regulamin Gminnego konkursu projektowo - plastycznego „ Zaprojektuj maskotkę dla Centrum 

Kultury Gminy Wejherowo” 

I. Organizator: 
    Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo ul. Drzewiarza 8, 84-241 Gościcino  

    kontakt: 58 736-47-85, 58 736- 47-76, e-mail: centrumkultury@bckgw.pl   www.bckgw.pl  

    oraz Patronat Wójta Gminy Wejherowo 

 

II. Cele Konkursu: 
    Kształtowanie wyobraźni dzieci i młodzieży, pobudzenie aktywności twórczej młodych artystów, zainteresowanie 

    dzieci i młodzieży Biblioteką, czytelnictwem oraz Kulturą, rozwijanie wrażliwości artystycznej, inwencji twórczej 

    oraz kreatywności. 

 

III Tematyka konkursu: 

     Tematem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej/ projektu graficznego  maskotki, która ma zostać 

     oficjalnym pluszakiem Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo.  

 

IV. Warunki uczestnictwa: 

1. Zasięg konkursu jest Gminny, skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat z terenu Gminy Wejherowo. 

2. Nie ma podziału na kategorie wiekowe.  

3. Nagroda będzie przyznana tylko za I miejsce. 
4. Każdy uczestnik/grupa może zgłosić na konkurs jedną pracę. 

 

V. Zasady konkursu: 

1. Termin składania zgłoszeń konkursowych: do dnia 30 listopada ! 

2. Uczestnicy konkursu mogą wykonać prace w technikach (farby plakatowe, akwarela, rysunek kredką lub 

    ołówkiem) lub jako grafika komputerowa. 

3. Nie będą dopuszczane malowidła na szkle, kompozycje przestrzenne, rzeźby czy prace z plasteliny lub gotowe 

    Pluszaki. Dopuszcza się tylko prace wykonane na papierze lub jako pliki elektroniczne w programie graficznym. 

4. Maskotka powinna mieć charakter pogodny, wesoły i przyjazny dzieciom i dorosłym. 

5. Prace mogą być wykonane jednoosobowo lub grupowo. 

6. Prace należy wysyłać  na adres mailowy: centrumkultury@bckgw.pl z wypełnioną karta zgłoszenia lub 

    dostarczyć osobiście do Biblioteki i Centrum Kultury w Gościcinie, ul. Drzewiarza 2, można też wysłać  

    pocztą na podany wyżej adres.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z konkursu prac o niewystarczającej jakości - mało wyraźne. 

8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac 

       w następujących polach eksploatacji: druk w dowolnej liczbie publikacji w dowolnym nakładzie, używania ich 

      w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań 

      promocyjnych Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo. 

9. Organizator nie zwraca przesłanych prac konkursowych. 

10. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika.  
 

VI. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody: 

1. Ogłoszenie zwycięzców do dnia 15.12.2020 r. poprzez portale społecznościowe Organizatora. 
2. Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo przyzna nagrodę 

    tylko za I miejsce oraz ewentualne wyróżnienia. 

Kryteria oceny: 

 Projekt maskotki powinien być oryginalny oraz zabawny  

 Projekt maskotki powinien kojarzyć się z Kulturą lub czytelnictwem  

 Projekt maskotki powinien być mało skomplikowany i możliwy do uszycia lub wykorzystania na innych polach 

 Ogólne wrażenie estetyczne nadesłanych prac  

 Zgodność z tematyką konkursu 
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2. Nagroda pieniężna w kwocie 700,00 zł  za zajęcie I miejsca.   
3. Na podstawie zwycięskiego projektu, zostanie stworzona maskotka służąca do celów promocyjno – reklamowych 

    Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo. 

4. Uczestnicy konkursu  zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo o nagrodzie lub wyróżnieniu. 
5. Wszystkie decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub jego przesunięcia z przyczyn od niego niezależnych 

    lub małej ilości zgłoszeń.  

 
VII. Kontakt do Organizatora:  

 
- Joanna Kierska – Specjalista ds. Animacji Kultury i Imprez 

    tel. 58 736 47 78, tel. kom. 692 985 042, e-mail: j.kierska@bckgw.pl 
- Dorota Wicka – Specjalista ds. organizacji imprez/ bibliotekarz 

    tel. 58 736 47 76, tel. kom. 516 378 705, e-mail: d.wicka@bckgw.pl 

 


