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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

 „Co zmieniło się w Twoim otoczeniu dzięki Funduszom Unijnym” 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu plastycznego „Co zmieniło się w Twoim otoczeniu dzięki 

Funduszom Unijnym”  jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” 

Gałczewo 7, 87-400 Golub-Dobrzyń, Biuro Projektu Plac 1000-lecia 22a, 87-400 Golub-

Dobrzyń. 

2. Konkurs plastyczny jest elementem spójnej kampanii informacyjnej w zakresie realizacji 

Lokalnej Strategii Rozwoju.  

3. Przedmiot pracy plastycznej: zmiany które zaszły w najbliższym otoczeniu uczniów, dzięki 

wykorzystaniu środków Unii Europejskiej.  

4. Ocenie podlegać będzie wizja artystyczna, kreatywność otrzymanych prac, a także opis 

pracy wraz ze wskazaniem dlaczego dane miejsce zasługuje na szczególną uwagę. 

5. Do konkursu można zgłaszać jedynie prace, które nie zostały wcześniej nagrodzone 

ani wyróżnione w innych konkursach, jak również nie były wykorzystywane 

ani rozpowszechniane przez inne podmioty. 

6. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD „Dolina 

Drwęcy” www.lgddolinadrwecy.org.pl; 

7. Więcej informacji o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu: 56/682 03 53. 

 

II. Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie dzieci ze szkół podstawowych - zameldowane 

na obszarze należącym do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”. 

2. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Biur LGD, członkowie Zarządów, Rad, 

Komisji Rewizyjnych Stowarzyszeń oraz członkowie ich najbliższych rodzin. 

3. Każdy Uczestnik konkursu może nadesłać jedną pracę  w wersji papierowej – wraz 

z opisem.   

Prace powinny być wykonane w następujących technikach plastycznych: pastele, farby 

plakatowe, pisaki, ołówek, kredki, wycinanki - do wyboru przez uczestnika konkursu. Prace 

płaskie ( prosimy nie wyklejać prac sypkimi materiałami i bibułą, nie zwijać prac w rulony) 

4. Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol, w formacie A3, układ poziomy.  

5. Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje dotyczące autora: nazwisko, 

imię, klasa, nazwa szkoły. 

6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie Formularza zgłoszeniowego 

stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich 

wymagana jest zgoda rodziców/ opiekunów. 

http://www.lgddolinadrwecy.org.pl/
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7. Zgłoszenie prac do konkursu przez uczestników oznacza akceptację warunków konkursu 

określonych w niniejszym regulaminie oraz jest jednoznaczne z oświadczeniem, iż prace 

złożone w konkursie zostały wykonane osobiście. 

8. Uczestnik, zgłaszając się do Konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne 

i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanej pracy oraz  opisu. Jednocześnie przenosi 

te prawa na rzecz organizatora konkursu.    

9. Pracę plastyczną wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym oraz oświadczeniem, 

stanowiącymi załączniki do niniejszego regulaminu, należy dostarczyć do Biura 

Organizatora: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” Biuro Projektu, 

Plac 1000-lecia 22A, 87-400 Golub-Dobrzyń w zamkniętej kopercie z dopiskiem Konkurs 

plastyczny „Co zmieniło się w Twoim otoczeniu dzięki Funduszom Unijnym”. 

10. Zgłoszenia nie zawierające kompletnie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego nie będą 

rozpatrywane. 

11. Zgłoszenia należy nadsyłać w terminie do dnia 30.05.2018 r. do godz. 16:00 (liczy się data 

dostarczenia do biura) 

12. Zgłoszenia, które wpłyną do biura LGD po terminie określonym w pkt. 11, nie będą 

rozpatrywane. 

13. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 12.06.2018 r. 

14. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora do dnia  

12.06.2017 r. 

 

III. Nagrody 

1. Organizatorzy przewidują nagrody: 

I, II, III miejsce oraz 9 wyróżnień. 

2. Dodatkowa nagroda dla wszystkich laureatów konkursu (za zajęcie I, II i III miejsca oraz 

wyróżnionych prac), Organizator przewiduje publikację nagrodzonych prac w specjalnie 

wydanym kalendarzu na rok 2019. 

3. Decyzja w sprawie przyznania nagród jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

4. Nagrodzone prace będą zaprezentowane podczas Imprezy promującej LSR i LGD, na której 

zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia. 

5. Informacje o terminie i miejscu wręczenia nagród zamieszczone zostaną na stronie 

internetowej Organizatora konkursu. Dodatkowo autorzy nagrodzonych i wyróżnionych 

fotografii o terminie i miejscu wręczenia nagród poinformowani zostaną telefonicznie. 

 

IV. Wykorzystywanie prac plastycznych przez Organizatora. 

1. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na zamieszczenie pracy na stronie 

www.lgddolinadrwecy.org.pl 

2. W przypadku prac nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie, Uczestnik wyraża zgodę 

na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie prac bez ograniczeń terytorialnych oraz 

opublikowanie jego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania i wieku w materiałach 

promocyjnych związanych z konkursem w publikacjach Organizatora oraz na stronie 

internetowej, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych Organizatora, w tym 

http://www.lgddolinadrwecy.org.pl/
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w szczególności na utrwalenie i zwielokrotnienie prac każdą techniką, na jakichkolwiek 

nośnikach , bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu , a także rozpowszechniania prac 

poprzez publiczne udostępnianie  w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich w miejscu 

i czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie 

i TV. 

3. Nagrodzone i wyróżnione prace mogą zostać również umieszczone na gadżetach 

promocyjnych i materiałach informacyjnych. 

 

V. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad lub czasu trwania konkursu jak również 

zamiany terminu ogłoszenia jego wyników. 

2. Organizatorowi przysługuje prawo przerwania i unieważnienia konkursu w przypadku 

zgłoszenia się zbyt małej liczby uczestników lub nadesłania zbyt małej liczby prac 

spełniających wymogi formalne. 

3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie 

lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną wykluczone z konkursu. 

4. W przypadku osób niepełnoletnich, należy podać telefon kontaktowy rodzica/opiekuna 

prawnego. 


