
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Skępem
ul. Dobrzyńska 1, 87-630 Skępe
tel. +48 695 500 701
e-mail: mgok@mgok.skepe.pl  

REGULAMIN KONKURSU RĘKODZIEŁA
ARTYSTYCZNEGO

„Skępskie
RękoDZIEŁO” 2022

Postanowienia ogólne:

1) Organizator: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Skępem

2) Zasięg konkursu – Miasto i Gmina Skępe.

3) Konkurs organizowany jest w ramach obchodów
25. Rocznicy Odzyskania Praw Miejskich przez Skępe

4) Sponsor nagród: Pani Aneta Jędrzejewska – Członek Zarządu Województwa
Kujawsko - Pomorskiego

5) Finał konkursu odbędzie się podczas obchodów Dni Skępego – 9.07.2022 r.

Cele konkursu:

1) promocja wszelkich form rękodzieła

2) promowanie i odkrywanie twórców z regionu

3) pobudzanie lokalnych twórców do działania

4) podtrzymanie tradycji regionalnej

5) wymiana doświadczeń pomiędzy twórcami

6) aktywizacja lokalnej społeczności.

Tematyka konkursu:

Tematyką konkursu jest przygotowanie wytworu rękodzielniczego w dowolnej
technice. Praca powinna być oryginalnym wytworem autora. Do pracy należy
dołączyć  metryczkę zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko autora,
dokładny adres  zamieszkania,  nr  telefonu,  e-mail,  wiek  oraz  nazwę  techniki  i
materiałów, z których wykonano pracę.

Warunki uczestnictwa:

1) Uczestnikami konkursu mogą być członkowie kół Emerytów i Klubów 
Seniora oraz pełnoletni artyści z terenu Miasta i Gminy Skępe .

2) Wraz z pracą należy dostarczyć wypełnioną kartę zgłoszenia, stanowiącą 
załącznik nr 1 do regulaminu konkursu.

Terminy:

1) Prace konkursowe wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia należy dostarczyć 
do 17 czerwca 2022 r. do



Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Skępem
ul. Dobrzyńska 1, 87-630 Skępe
tel. +48 695 500 701
e-mail: mgok@mgok.skepe.pl  

2) Informacje o wynikach konkursu zostaną zamieszczone na stronie 
internetowej www.skepe.pl oraz fanpage’u M-GOK-u do dnia 30 czerwca 
2022 r.

http://www.skepe.pl/
mailto:mgok@mgok.skepe.pl


Ocena, nagrody i promocja:

1) Oceny dokona jury powołane przez organizatora.

2) Decyzja jury jest ostateczna.

Nagrody zostaną przekazane laureatom podczas Dni Skępego – 10 lipca 2022 r. 

Podczas obchodów odbędzie się wystawa prac konkursowych.

Przetwarzanie danych osobowych:

Wszyscy uczestnicy konkursu muszą podpisać zgodę na przetwarzanie
danych  osobowych,  którą  można  pobrać  ze  strony  internetowej
www.skepe.pl (karta  zgłoszenia,  załącznik  nr  1).  Brak  zgody  na  przetwarzanie
danych osobowych jest równoznaczny z brakiem możliwości udziału w konkursie.

Postanowienia końcowe:

1) Dostarczenie  w  terminie  pracy  spełniającej  warunki  konkursu  oznacza
akceptację  przez  uczestnika  niniejszego  „Regulaminu  konkursu”  oraz
oświadczenie, że praca jest wynikiem oryginalnej twórczości i że nie narusza
praw osób trzecich, a w razie gdyby, mimo zachowania należytej staranności,
do  takiego  naruszenia  doszło,  zwolnienie  organizatora  konkursu  od
odpowiedzialności za takie naruszenie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!

http://www.skepe.pl/
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