
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  
„JESIEŃ OCZAMI DZIECI W LESIE I PARKU” 

1. Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Przelewice. 

2. Konkurs ma na celu uwrażliwienia na piękno zmieniającej się przyrody i budowanie 
wśród najmłodszych pozytywnego wizerunku lasów i otaczających nas parków. 

3. Konkurs kierowany jest do dzieci uczęszczających do przedszkoli i klas „O” szkół 
podstawowych, które zgłosiły chęć uczestnictwa w konkursie. 

4. Zgłoszenie szkoły/placówki do konkursu przez nauczyciela-koordynatora następuję 
poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go w formie załącznika na 
adres promocja@przelewice.pl lub dostarczenia drogą pocztową lub osobiście do tut. 
Urzędu (pokój nr B6). 

5. Konkurs odbywa się w dwóch  etapach. 

6. Temat prac konkursowych „Jesień oczami dzieci w lesie i parku”: 

Uczestnik Konkursu powinien przedstawić za pomocą dowolnej techniki plastycznej 
wizerunek leśny lub parku zaobserwowany w  okresie jesieni. Pracę 
plastyczną można wykonać na dowolnym materiale maksymalnie w FORMACIE A3 
(papier, karton, płótno, itp.).  

7. Dzieci wykonują pracę samodzielnie. 

8. Spośród prac konkursowych wykonanych przez uczniów jednej placówki, nauczyciel 
–koordynator wyłania (w ramach szkolnego etapu konkursu) trzy prace i przesyła skan 
na adres promocja@przeleiwce.pl lub bezpośrednio do siedziby Urzędu (pokój nr B6) 
wraz z wypełnionym formularzem wysyłkowym. Następnie w ramach gminnego etapu 
Konkursu praca oceniana jest przez Komisję Konkursową. 

9. Prace przesyłane są wyłącznie przez nauczycieli-koordynatorów. 

10. Terminy konkursowe: 

 termin zgłoszenia i przyjmowania prac do Konkursu – do 29 
września 2017 r., 

 termin rozstrzygnięcia Konkursu - do 14.10.2017 r. 

11.Dla laureatów przewidziane są nagrody  (za pierwsze trzy miejsca) i wyróżnienia. 

12.Przedstawiciel placówki zgłaszając prace do konkursu oświadcza, że kierownictwo 
placówki wyraża na to zgodę. 

15.Zgłoszenie pracy przez uczestnika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 
przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby Konkursu (na 
mocy Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.). Uczestnik 
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wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w sposób niezbędny do 
przeprowadzenia procedury konkursowej. 

16. Uczestnik w momencie zgłoszenia pracy w Konkursie udziela organizatorowi zgody 
na publiczne udostępnianie prac przez Organizatora oraz ich wykorzystanie na 
potrzeby podejmowanej przez akcji promocyjnej   

17. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z tym, że uczestnik jest autorem 
przesłanej pracy i przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do 
przesłanej pracy oraz wszelkich zawartych w niej treści, a przedstawiciel ustawowy 
uczestnika przystępującego do konkursu to poświadcza. 

18. Zgłoszenie udziału w Konkursie uczestnika niepełnoletniego jest równoznaczne ze 
zgodą rodzica lub prawnego opiekuna na uczestnictwo swego podopiecznego w 
Konkursie, a także akceptacją Regulaminu konkursowego. 

20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu bez podania 
przyczyny. Zmiany w regulaminie będą publikowane na stronie internetowej 
Organizatora. 

Przelewice, dnia 08.09.2017 r.                                                       Wójt Gminy 

                                                                                                       Mieczysław Mularczyk 

   


