
REGULAMIN KONKURSU 
pn.: „Walentynki – zabawa słowna” 

 
Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej.  
2. Konkurs trwa od dnia 28.01.2021 roku do dnia 10.02.2021 roku. 

 
Przedmiot i cele konkursu 
Przedmiotem konkursu z okazji Dnia Zakochanych jest stworzone przez uczestnika zabawne zdanie wyrażające lub 
opisujące uczucie zbudowane z wyrazów otrzymanych z liter słowa: WALENTYNKI. Całe zdanie należy przesłać na 
adres e-mail: okis@lesna.pl do dnia 10.02.2021 roku. 
 Cele konkursu: 

 zachęcanie mieszkańców do zabawy słowem i polskim językiem; 

 kształtowanie aktywnej postawy do inicjatyw kulturalnych; 

 rozwijanie u mieszkańców kreatywności i wyobraźni; 
 
Uczestnicy 
Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy mieszkańcy z gminy Leśna. Uczestnik może brać udział w konkursie tylko 
indywidualnie przesyłając tylko jedno zdanie. 
 
Warunki udziału 

1. Zaakceptowanie warunków Regulaminu Konkursu. 
2. Ułożenie z liter, które są w wyrazie WALENTYNKI, jak najwięcej innych wyrazów. W utworzonych wyrazach 

nie mogą znajdować się inne litery niż w słowie WALENTYNKI. Jeżeli np. w wyrazie jest tylko jedno A, to tak 
samo w utworzonych innych wyrazach nie może być więcej liter A. 

3. Wymyślenie jednego zabawnego zdania z wykorzystaniem minimum 5 otrzymanych słów z wyrazu 
WALENTYNKI i przesłanie go na email Ośrodka do dnia 10.02.2021 roku. 

 
Przebieg konkursu 

1. Uczestnicy konkursu tworzą zdanie konkursowe i przesyłają je na adres e-mail okis@lesna.pl Ośrodka Kultury 
i Sportu w Leśnej. 

2. W e-mailu prosimy podać imię, nazwisko i miejscowość oraz nr telefonu kontaktowego. 
 
Kryteria oceny i Komisja konkursowa 
Zdanie konkursowe będzie oceniane przez Komisję konkursową, składającą się z 5 członków, według następujących 
kryteriów: 

 kreatywność, 

 pomysłowość, 

 oryginalność. 
 
Zasady przyznawania nagród 

1. Organizator przewiduje słodką niespodziankę dla autorów najciekawszych 3 zdań. 
2. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne. 

 
Ogłoszenie wyników 
Wyniki konkursu oraz nadesłane zdania zostaną opublikowane na Facebooku oraz na stronie internetowej Ośrodka 
Kultury i Sportu w Leśnej. 
 
Postanowienia końcowe 

1. Udział w konkursie i nadesłane zdanie konkursowe jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 
danych osobowych na potrzeby niniejszego konkursu i jego promocji na portalu społecznościowym Facebook 
i na stronie Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej. 

2. Opiekun prawny uczestnika/uczestnik konkursu ma prawo wglądu do danych osobowych oraz ich weryfikacji. 
 


