
Regulamin konkursu plastycznego 

„Jestem stąd – gmina Krzywiń w oczach dziecka” 

Konkurs dedykowany grupom przedszkolnym 

oraz uczniom klas I-III szkół podstawowych 

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 

Krzywiń, zwana dalej Organizatorem, przy współorganizacji bibliotek 

szkolnych z terenu miasta i gminy Krzywiń. 

2. Celem konkursu jest kształtowanie patriotyzmu lokalnego, zachęcenie do 

rozwijania umiejętności plastycznych dzieci, ukazanie najpiękniejszych 

zakątków naszej gminy, zachęcenie uczestników do aktywności 

artystycznej. 

3. Czas trwania konkursu: od 11 października 2018 do 31 października 

2018 r. 

4. Konkurs prowadzony jest na terenie gminy Krzywiń. 

5. Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. 

6. Dodatkowych informacji o konkursie udzielają pracownicy BPMiG pod 

numerem tel. 655 170 611. 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie jednej pracy plastycznej 

na temat „Jestem stąd – gmina Krzywiń w oczach dziecka”. 

2. Udział w konkursie ma charakter indywidualny i jest skierowany do 

uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz grup przedszkolnych z terenu 

miasta i gminy Krzywiń. 

3. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu. 

4. Jury będzie oceniać prace konkursowe w kategoriach: 

• 3-5 lat, 

• 6-8 lat, 

• 9-10 lat. 

5. Jeden autor może złożyć jedną pracę plastyczną. Organizator dopuszcza 

składanie prac przez szkoły i przedszkola za pośrednictwem bibliotek 

szkolnych.  

6. Miejsce składania Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krzywiń  

ul. Kasztelańska 1, 64-010 Krzywiń w terminie od 11 października  

2018 r. do 31 października 2018 r. 

7. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. 



8. W przypadku dzieci w wieku 3-5 lat (I kategoria wiekowa) Organizator 

dopuszcza pomoc rodzica. 

9. Format prac plastycznych A3 – blok techniczny. 

10. Technika wykonania pracy dowolna. 

11. Nagrody będą przyznawane indywidualnie. 

12. Praca powinna być podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem wraz  

z podaniem wieku uczestnika konkursu, szkoły i klasy, do której 

uczęszcza oraz numerem telefonu rodzica/opiekuna prawnego. 

13.  Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie. Zgłoszenie 

prac do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na 

Organizatora prawa własności złożonego egzemplarza pracy 

konkursowej. 

14. Organizator informuje, że dane osobowe uczestników konkursu będą 

przechowywane i przetwarzane w siedzibie Biblioteki na postawie zgody 

wyrażonej przez rodziców/opiekunów prawnych przedszkolaków  

i uczniów klas I-III, wyłącznie w związku z wykonaniem niniejszego 

Regulaminu. Każdy z uczestników (jego rodzice/opiekunowie prawni) 

mają prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. 

15. Do prac należy dołączyć pisemną zgodę rodzica/opiekuna prawnego na 

udział dziecka w konkursie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych 

osobowych (zał. nr 1 do niniejszego Regulaminu). 

III. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH 

1. Złożone  prace będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami: 

• zgodność z przedmiotem oraz Regulaminem konkursu, 

• wartości projektowe: estetyka, technika, oryginalność fotografii, 

• wartości regionalne: prezentacja piękna regionu i zwyczajów. 

IV. OCENA I WYBÓR PRAC 

1. Zgłoszone prace oceni komisja konkursowa powołana przez Organizatora. 

2. Komisja konkursowa dokona oceny prac konkursowych zgodnie  

z kryteriami oceny, o których mowa w punkcie III Regulaminu i wskaże 

finalistów konkursu. 

3. Z przebiegu konkursu i oceny prac Komisja konkursowa sporządzi 

protokół. 

V. NAGRODY 

1. W każdej z trzech kategorii komisja konkursowa przyzna po trzy nagrody 

główne za miejsca I-III. 



2. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród oraz 

nieprzyznania wszystkich nagród. 

3. Decyzja komisji konkursowej w sprawie przyznania nagród jest 

ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

4. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie o wynikach konkursu. 

5. Wręczenie nagród nastąpi 11 listopada 2018 r. podczas gminnych 

obchodów Święta Niepodległości. 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Przekazanie pracy plastycznej na konkurs jest równoznaczne  

ze złożeniem przez rodzica/opiekuna prawnego autora pracy oświadczenia 

(załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu), że: 

a) dziecko/podopieczny jest autorem przekazanej pracy oraz że osoby 

trzecie nie będą kierować przeciwko Organizatorowi konkursu roszczeń 

związanych z naruszeniem ich praw autorskich., 

b) udziela Organizatorowi w imieniu niepełnoletniego autora nieodpłatnej  

i nieograniczonej w czasie i terytorialnie zgody na wykorzystanie pracy 

konkursowej na następujących polach: 

− druk lub powielanie publikacji w dowolnym nakładzie, 

− upublicznienie lub używanie w Internecie w innych formach 

utrwaleń  nadających się do upowszechnienia (CD, nośniki  

elektroniczne, itp.), 

− prezentowanie prac na wystawach pozostających w związku  

z celami konkursu wraz z ujawnieniem danych autorów 

wystawionych prac. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

a) nierozstrzygnięcie konkursu w przypadku zbyt małej liczby prac; 

b) odwołania konkursu bez podania przyczyny; 

c) rozstrzygania spraw w kwestiach nieuregulowanych 

postanowieniami Regulaminu.  

3. Załączniki do Regulaminu stanowią integralną część Regulaminu. 

 


