
     

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Regulamin konkursu plastycznego 
„Moja miejscowość moją małą ojczyzną” 

I. Organizator:

Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska

z siedzibą biura: Sienkiewicza 2, 13-306 Kurzętnik

II. Cele konkursu: 

1. Konkurs ma na celu uwrażliwienie dzieci na jakość architektury i przestrzeni publicznej która 
je otacza. 

2. Pobudzenie wyobraźni twórczej dzieci.
3. Umożliwienie zaprezentowania uzdolnień plastycznych uczestników konkursu.

4. Motywowanie do poznawania swojej „małej ojczyzny” i jej promowania. 

III. Warunki uczestnictwa: 

1. Konkurs jest adresowany do dzieci w wieku 6-10 lat.

2. Dziecko musi zamieszkiwać teren obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.

3. Udział w konkursie jest bezpłatny.

IV. Zasady konkursu: 

1. Przedmiotem konkursu jest  praca plastyczna,  która ma przedstawiać miejscowość,  w której
mieszka uczestnik konkursu. Praca musi mieć nadany tytuł.

2. Format: A4 

3. Technika prac: dowolna.
4. Na odwrocie pracy w prawym dolnym rogu należy umieścić: 

- imię i nazwisko autora pracy,
- tytuł pracy.

5. Każdy Uczestnik może nadesłać tylko  1 pracę,  wykonaną samodzielnie,  zwaną dalej  Pracą
Konkursową 

6. W imieniu Uczestnika Pracę Konkursową mogą wysłać bezpośrednio rodzice Uczestnika lub
placówka szkolna, świetlica i inne organizacje prowadzące pracę środowiskową na rzecz dzieci.

7. Każda  Praca  Konkursowa  powinna  zawierać  kartę  zgłoszeniowa.  Wypełnioną  kartę
zgłoszeniową  należy  dostarczyć  wraz  z  pracą  konkursową.  Brak  karty  zgłoszeniowej  jest
jednoznaczny  z  wyłączeniem  pracy  z  Konkursu  ze  względu  na  niespełnienie  warunków
formalnych. 

8. Praca Konkursowa nie może być wcześniej zgłoszona do żadnego innego konkursu, ani nigdzie
wcześniej publikowana (również w Internecie).

9. Prace Konkursowe nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne
z przekazaniem wszelkich majątkowych praw autorskich na rzecz Organizatora.
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10. Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do
nieodpłatnego  ich  wykorzystania  na  następujących  polach  eksploatacji:  druku  w  dowolnej
liczbie  publikacji  i  w  dowolnym  nakładzie,  prezentowania  prac  w  Internecie,  w  środkach
masowego przekazu oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania. 

11. Pracę  Konkursową  należy  dostarczyć  osoboście,  przesłać  pocztą  tradycyjną  lub  przesyłką
kurierską (na koszt wysyłającego) w wyznaczonym terminie do 28 kwietnia 2017 r. (liczy się
data stempla pocztowego) na adres biura: 

ul. Sienkiewicza 2,   13 -306 Kurzętnik

12. Oceny  prac  dokona  Jury  powołane  przez  organizatora.  Decyzja  jury  jest  ostateczna
i nieodwołalna. 

13. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody, a dla wszystkich uczestników dyplomy.

14. Osoby  biorące  udział  w  konkursie  wyrażają  zgodę  na  przetwarzanie  przez  Organizatora
Konkursu  swoich  danych  osobowych  (Ustawa  o  ochronie  danych  Osobowych
z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm). 
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