
„DOM KULTURY MOICH MARZEŃ” 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU  
NA NAJCIEKAWSZĄ BUDOWLĘ Z KLOCKÓW 

 

 

Klocki to jedne z najpopularniejszych i najbardziej wartościowych zabawek. Pobudzają wyobraźnię 
i kreatywność, rozwijają umiejętność logicznego i abstrakcyjnego myślenia. Budowanie z klocków 
to świetna forma spędzania czasu. Bawią się nimi wszyscy, zarówno dzieci, jak i dorośli. A co 
najważniejsze – klocki w różnorodnej postaci są dostępne w każdym domu.  

 
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 
 

1. Organizatorem Konkursu jest Rzeszowski Dom Kultury z siedzibą w Rzeszowie przy  
ul. Staromiejskiej 43a. 

2. Konkurs skierowany jest do:  

 dzieci wraz z rodzicami – mieszkańców miasta Rzeszowa (uczestnik indywidualny), 

 rzeszowskich przedszkoli (grupy przedszkolne). 

3. Uczestnicy (w przypadku osób niepełnoletnich rodzic lub prawny opiekun, a w przypadku grup 

przedszkolnych ich opiekunowie), biorąc udział w Konkursie, oświadczają, że zapoznali się  

z niniejszym Regulaminem i akceptują jego postanowienia. 

4. Konkurs zostanie przeprowadzony na profilu Facebook Rzeszowskiego Domu Kultury 

www.facebook.com/RDK.Rzeszow. 

5. Konkurs uwzględnia głosy Internautów oraz punktację Jurorów. 
6. Swój głos w Konkursie oddawać mogą wyłącznie osoby posiadające aktywne konto w serwisie 

społecznościowym Facebook. 

7. Konkurs potrwa od 26 kwietnia do 31 maja 2021 r., do godz. 12:00. 

8. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 1 czerwca 2021 r. 

 
 

II. CELE KONKURSU: 
 

1. Stymulowanie aktywności poznawczej i rozwój zainteresowań. 
2. Kształtowanie uzdolnień manualnych wśród dzieci. 
3. Motywowanie do uczestniczenia w życiu rodziny. 
4. Umiejętność współpracy w grupie. 

5. Wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne wykonywanie zadania. 

6. Promocja postawy zachęcającej do rozwijania wyobraźni i kreatywności oraz umiejętności 

logicznego i abstrakcyjnego myślenia. 

7. Pobudzenie aktywności twórczej mieszkańców Rzeszowa. 
8. Zadowolenie z wykonanej pracy. 

 
 

http://www.facebook.com/RDK.Rzeszow


III. KATEGORIE KONKURSOWE: 
 
 Konkurs podzielony jest na dwie kategorie: 

 UCZESTNIK INDYWIDUALNY, 

 GRUPA PRZEDSZKOLNA. 
 

 

IV. ZGŁOSZENIA: 
 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie na adres: konkursy@rdk.rzeszow.pl  

w terminie między 26 kwietnia a 18 maja 2021 r.: 

 zdjęć pokazujących wykonaną według własnego pomysłu  budowlę  z  klocków 

przedstawiającą  „Dom  Kultury  Moich Marzeń” – jeden Uczestnik Konkursu lub jedna grupa 

przedszkolna może nadesłać dwa zdjęcia jednej pracy, 

 jednej z dwóch wersji karty zgłoszenia: 

 UCZESTNIK INDYWIDUALNY – Załącznik nr 1 do Regulaminu, 

 GRUPA PRZEDSZKOLNA – Załącznik nr 2 do Regulaminu,  

 podpisanej klauzuli informacyjnej  dotyczącej   przetwarzania   danych   osobowych   

Uczestników (Załącznik  nr 3 do Regulaminu). 

2. Karta zgłoszenia powinna być w całości wypełniona literami DRUKOWANYMI, dokładnie według 

punktów. 

 

V. PRZEBIEG KONKURSU: 
 

1. Konkurs będzie składał się z dwóch etapów: 

a. od 26 kwietnia do 18 maja 2021 r. – termin przyjmowania zgłoszeń, 

b. od 24 maja do 31 maja 2021 r., do godz. 12:00 – głosowanie na prace Uczestników Konkursu 
na profilu Facebook: www.facebook.com/RDK.Rzeszow. 

2. Na wynik każdego uczestnika Konkursu będą się składać dwa czynniki: 

a. liczba głosów na podstawie punktacji Jurorów dokonanej podczas obrad  
(1 punkt = 100 głosów), 

b. liczba głosów na podstawie liczby polubień zdjęcia budowli 
(1 polubienie = 1 głos). 

3. Każdy z Jurorów przyznawać będzie punkty Uczestnikom Konkursu w skali od 1 do 5. 
4. Użytkownicy Facebooka oddają głosy za pomocą przycisku „Lubię To” pod zdjęciem danego 

Uczestnika lub grupy przedszkolnej. 

5. Każdy użytkownik Facebooka może oddać głos na dowolną liczbę prac. 

6. Zwycięzcami Konkursu zostaną Uczestnicy z najwyższą liczbą głosów. 

7. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 1 czerwca 2021 r. 
 

 

VI. NAGRODY: 
 

1. Organizator przewiduje nagrody za zajęcie I, II i III miejsca oraz wyróżnienia w kategoriach: 
a. UCZESTNIK INDYWIDUALNY, 
b. GRUPA PRZEDSZKOLNA. 

2. Spośród nadesłanych prac zostanie wyłoniona Nagroda Dyrektora Rzeszowskiego Domu Kultury. 
 
 
 

mailto:konkursy@rdk.rzeszow.pl
http://www.facebook.com/RDK.Rzeszow


VII. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ: 
 

 Uczestnik  wyraża  zgodę  (w przypadku osób niepełnoletnich rodzic lub prawny opiekun/  

w przypadku grup przedszkolnych ich opiekunowie) na  wykorzystanie  zdjęcia  i  przenosi  na  Organizatora 

w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania ze zdjęcia. Powyższe 

prawa przechodzą na Organizatora z chwilą dokonania zgłoszenia do udziału w Konkursie. 

 

VIII. INNE POSTANOWIENIA: 
 

1. Przystąpienie do Konkursu i udział w nim jest dobrowolny. 

2. Rezygnacja z udziału w Plebiscycie może nastąpić najpóźniej do dnia 22 maja 2021 r. 

3. Organizator nie uwzględnia głosów oddanych z kont typu Fan Page. 

4. Organizator w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do nie uwzględniania głosów 

oddanych z podejrzanych lub fikcyjnych kont. 

5. W przypadku małej liczby zgłoszeń, Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania Konkursu. 
6. Uczestnikami konkursu w kategorii zgłoszeń indywidualnych nie mogą być dzieci pracowników 

Organizatora. 

7. Wszystkie sprawy nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Organizator Plebiscytu 
Rzeszowski Dom Kultury, ul. Staromiejska 43 a, 35–231 Rzeszów 

Ewelina Liszcz-Koza – koordynator 
tel.: 515 409 221 lub 17 748 39 60 (w godz. 10:00 – 17:00), 

e-mail: konkursy@rdk.rzeszow.pl 
 

 

 


