
              Karnawał w pełni, Walentynki tuż, tuż   zatem  

    Gminne Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach  

ogłasza 

INTERNETOWY  KONKURS NA ORYGINALNY,WYJĄTKOWY 
STRÓJ KARNAWAŁOWO-WALENTYNKOWY   

Regulamin:                                                        

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie najciekawszego 
przebrania według własnego, pomysłu. 

 

1. Cele konkursu: 

 rozwijanie  kreatywności i wyobraźni uczestników konkursu, 

 rozwijanie sprawności manualnej, 

 pogłębienie więzi rodzinnych, przy wspólnym tworzeniu wyjątkowego stroju, 

 wspólne spędzenie czasu  wolnego przy dobrej zabawie, 

 czerpanie przyjemności z tworzenia stroju karnawałowego, 

 promocja tradycji karnawałowych, 

 zaprezentowanie niepowtarzalnych i oryginalnych rozwiązań oraz stylizacji. 

2. Uczestnicy konkursu: 

I kategoria - Rodzina  

II kategoria - Uczniowie Szkół Ponadpodstawowych  

III kategoria - Osoby Pełnoletnie 

3. Kryteria oceny prac: 

 pomysłowość 
 oryginalność doboru materiałów  
 własny wkład pracy  
 estetyka i samodzielność wykonania stroju 
 strój powinien posiadać czerwony  dodatek   nawiązujący do Walentynek 
 Ocenie nie będą podlegały stroje z wypożyczalni, bądź zakupione ! 

 
4. Warunki konkursu: 

 konkurs przeznaczony dla mieszkańców gminy Kochanowice 
 zgodność z założeniami konkursu 
 samodzielność wykonania stroju  przez uczestników konkursu, z materiałów 

ogólnie dostępnych np. tkanina, papier, karton,  drewno, słoma, pióra, szyszki, 
gałęzie, bibuła, koraliki, włóczka, stare kapelusze, chusty, itp. 

 przesłanie 3 zdjęć (dobrej jakości, zawierających zbliżenia małych elementów)  na 
adres e-mailowy gckii.kochanowice@wp.pl. w treści maila należy wpisać imię 

mailto:gckii.kochanowice@wp.pl


i nazwisko uczestnika /rodziny konkursu, adres zamieszkania, 
kategoria zaszeregowania, nr tel. kontaktowego, ewentualnie 
nazwisko opiekuna ( w kategorii II). 

5. Termin nadsyłania zdjęć  
            Zadaniem konkursu jest przesłanie zrobionych maksymalnie 3 zdjęć (dobrej     

            jakości, zawierających zbliżenia małych elementów) stroju Karnawałowo –  

            Walentynkowego i przesłanie ich do dnia 11 lutego br. drogą mailową na   

            adres: gckii.kochanowice@wp.pl 

6. Ocena prac: 

 Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej GCKiI do dnia 
12 lutego br. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione telefonicznie o 
terminie i godzinie odbioru nagród.    

 

 

 

7. Nagroda: 
 

 Komisja konkursowa przyznaje nagrody w postaci bonów pieniężnych              

i będą przyznawane za I, II i III  miejsca w poszczególnych kategoriach oraz 

wyróżnienia (jeśli komisja takie przyzna).  

 Konkurs podlega także głosowaniu publiczności na naszym fanpage’u na 

Facebooku. Zwycięzca, który otrzyma najwięcej lajków w głosowaniu otrzyma 

 tytuł Króla / Królowej Konkursu 

 Termin zakończenia głosowania internetowego 16 luty br.   

 Nagrody będzie można odebrać najpóźniej do końca lutego br. 
 

8. Uwagi  : 
Publikacja oraz przesłanie fotografii jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na 

wykorzystanie wizerunku przez Organizatora.  Informacje o konkursie dostępne są na 

stronie internetowej: gckiikochanowice.naszgok.pl. lub telefonicznie 34/3533-215. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.  

 
 
 

Serdecznie zapraszamy do licznego udziału w konkursie  
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