
     

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu 

 nr 14/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. 

 

 

Regulamin konkursu plastycznego 

„KRAINA LASÓW I JEZIOR W TWOICH OCZACH” 

zorganizowanego dla uczniów Szkół Podstawowych (klasy IV-VIII) oraz 

uczniów Gimnazjum 

z gminy Szlichtyngowa 
 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Poniższy regulamin („Regulamin”) określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie 

plastycznym pod nazwą „Kraina Lasów i Jezior w Twoich oczach”.  
2. Organizatorem konkursu plastycznego jest Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – 

Lokalna Grupa Działania.  
3. Celami konkursu plastycznego są:  

a) inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki,  
b) rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka, pomysłowości i wiary we własne siły,  
c) doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami i materiałami 

plastycznymi, rozwijanie samodzielności i umiejętności planowania działań. 

 

§ 2  
WARUNKI UCZESTNICTWA 

  
1. Konkurs plastyczny kierowany jest do uczniów Szkół Podstawowych (klasy IV-VIII) 

oraz uczniów Gimnazjum z gminy Szlichtyngowa i trwa od 03.09.2018 r. 

do 14.09.2018 r.  
2. Uczestnictwo w konkursie plastycznym polega na przygotowaniu przez Uczestnika 

pracy plastycznej spełniającej warunki określone w niniejszym Regulaminie, złożeniu 
jej do Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa, ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa, 

do Prezesa Zarządu LGD Pani Tatiany Wasielewskiej.  
3. Udział w konkursie plastycznym jest bezpłatny.  
4. Prace złożone na konkurs plastyczny muszą być pracami własnymi ich autorów, nigdzie 

wcześniej nie publikowanymi oraz nie przedstawianymi w innych konkursach.  
5. Każdy z Uczestników może przekazać tylko jedną pracę konkursową.  
6. Prace mogą być wykonane techniką dowolną.  
7. Praca konkursowa powinna być ciekawym i oryginalnym projektem. 

 

§ 3  
TERMIN I WARUNKI DOSTARCZANIA PRAC KONKURSOWYCH 

 

1. Każdą pracę należy podpisać imieniem, nazwiskiem, klasą i nazwą szkoły.  
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2. Prace konkursowe należy składać pod adresem Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa, 

ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa, do Prezesa Zarządu LGD Pani Tatiany 

Wasielewskiej tel.: 609 837 852 

3. Do każdej pracy należy dołączyć podpisane przez opiekunów prawnych oświadczenia 
(Załącznik nr 1 i 2). Brak załącznika do pracy skutkuje jej odrzuceniem.  

4. Termin dostarczania prac mija 14.09.2018 r. Decydująca jest data wpływu 

do Organizatora.  
5. Prace złożone po terminie nie będą oceniane. 

6. Konkurs rozstrzygnięty zostanie podczas uroczystego otwarcia sceny letniej, 

placu tanecznego i widowni w Parku Górczyńskim w Szlichtyngowej.  
7. Organizator nie zwraca prac zgłoszonych do konkursu plastycznego ani ich autorom, 

ani placówkom. Zgłoszenie prac do konkursu plastycznego jest równoznaczne 

z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonego 
egzemplarza pracy konkursowej. 

 

§ 4  
OCENA PRAC KONKURSOWYCH 

  
1. Organizator wyłoni trzech laureatów nagród głównych oraz dopuszcza się przyznanie 

wyróżnień przez Komisję Konkursową.  
2. Z obrad komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany przez 

przewodniczącego komisji Konkursowej. Protokół będzie przechowywany 

w siedzibie Organizatora.  

3. Prace oceniane będą według następujących kryteriów:  
a) oryginalność,  
b) zgodność z tematem,  
c) estetyka,  
d) kompozycja.  

4. Laureatom konkursu przyznane zostaną nagrody rzeczowe.  
5. Nagrody, o których mowa w ust. 4 powyżej zostaną przekazane przez Organizatora 

autorom prac.  
6. Po rozstrzygnięciu konkursu nagrodzone prace zostaną promowane poprzez 

zamieszczenie informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior 
– LGD www.klj.org.pl  oraz na portalu społecznościowym. 

 

§ 5 

PRAWA AUTORSKIE 

 

1. Przekazanie pracy plastycznej na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na: 

a) przetwarzania i przechowywania danych osobowych, 

b) nieodpłatne używanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika konkursu, 

c) przekazanie Organizatorowi prawa majątkowego i osobistego  do przekazanej 

pracy 

d) udzielenie przez autora Organizatorowi nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie 

i terytorialnie licencji wyłącznej na wykorzystanie pracy konkursowej 

na następujących polach: 

http://www.klj.org.pl/
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• druk lub powielanie publikacji w dowolnym nakładzie; 

• upublicznienie lub używanie w Internecie w innych formach utrwaleń 

nadających się do upowszechnienia (np.: nośniki elektroniczne, optyczne, 

CD-ROM, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci 

komputera); 

• prezentowanie prac na wystawach pozostających w związku z celami 

Konkursu oraz zgodą na ich pierwsze publiczne wykorzystanie. 

 

 

§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Wzięcie udziału w konkursie plastycznym i przekazanie pracy na konkurs 

jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i zasad w nim zawartych.  
2. Organizator zastrzega sobie prawo do:  

a) zmiany postanowień Regulaminu, w tym w odniesieniu do zasad i warunków 

uczestnictwa w konkursie, w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych 

istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu. Zmienione 

postanowienia Regulaminu obowiązują od momentu upublicznienia na stronie 

www.klj.org.pl aneksu do Regulaminu, z tym że nie mogą one naruszać praw 

nabytych przez Uczestników;  
b) nierozstrzygnięcie konkursu plastycznego w przypadku zbyt małej liczby prac;  
c) odwołania konkursu plastycznego bez podania przyczyny;  
d) rozstrzygania spraw w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu.  

3. Załączniki do Regulaminu stanowią integralną część Regulaminu. 
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się ogólnie obowiązujące 

przepisy prawa polskiego, w tym odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

 

http://www.klj.org.pl/

